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சுயாட்ு சி ாவி தி 

விாசிகருக்ு க

இந்ு தி யப்ு ாபபாறிய யலாளர்ு ாந றவிவதி்ு தி வ்ு ா
முவ்ு வர்ு ாறற்ு றியாபசிாற்ு பபாிிவவிதி்ு ா
பதிாடர்ு ந்ு தா கதில்ு ாகறிப்ு பகள்ு

சிாபர்ு மதி ாறசி ரமதி்ு வதிப்ு ாபார்ு வவிய ட்ு டதா
பற்ு றியாகறிப்ு ப



அபமர க்ு காவி லம்ு ாஇந்ு தி யாவி வி லம்ு ாஅறிுக்ு ா
க வடப்ு பா ா,ாாாடாக்ு டர்ு ாசிாம்ு ாப தி்ு ரராதிாவி வ்ு ாா ா
கறிப்ு பகள்ு

டிஜிட்ு டல்ு ாா ா(ாாஎண்ு ண யல்ுா ா)ாா ாயுகதி்ு தி ல்ு ாா ா
சிதி்ு தி யாக ரகம்ுா ா:ாாாஒருாதிவ நபர்ு ாஎவ்ு வாபசிய்ு யாா ா
முடியும்ுா ா?ாா

டிஜிட்ு டல்ு ாா ா(ாாஎண்ு ண யல்ுா ா)ாா ாயுகதி்ு தி ல்ு ாா ா
சிதி்ு தி யாக ரகம்ுா ா:ாாாஒருாதிவ நபர்ு ாஎவ்ு வாபசிய்ு யாா ா
முடியும்ுா ா?ாா

திகவில்ு ாஉர வமா ா,ாாாஅறிவி வ்ு ாஉர வமா ா:ாாாடாக்ு டர்ு ாா ா
சிாம்ு ாப தி்ு ரராதிாவி வ்ு ாகறிப்ு பகள்ு

திகவில்ு ாஉர வமா ா,ாாாஅறிுாஉர வமா ா:ாாாகார்ு ல்ு ாா ா
மாலமூதி வ்ு ாகருதி்ு தவரகள

ரநர்ு முகம்ுா ா:ா"ா ாஇந்ு திசி்ு ாசி றியாயுஎஸ்ு ப ாஇயக்ு க ாா ா19,000ா ா
இந்ு தி யதி்ு ாதிரவி தி கவளாஅடக்ு க ய ருக்ு க றதா ா.ாாா



இவதிப்ு ாபபாதமக்ு களக்ு கா
அள க்ு கரவிண்ு டாமாா ா?ாா

சுயாட்ு சி ாவி தி கள்ு ாீதிாவாகறிப்ு ப

ப வ்ு வ வணப்ு பா ா:ாாாஅறிுாபற்ு றியாகசி்ு சுகள்ுா ா

ப வ்ு வ வணப்ு பா ா:ாாாபவிள ப்ு பவடதி்ு ாதிவ்ு வமாா ா
எப்ு ரபாதாபயனள்ு ளதா ா?ாா

ரேர்ு ந்ு பதிகதி்ு திாநல்ு கள்ு

போடர்ு பகள்ு ாஅட்ு டவிவண



சுயாட்ு சி  வி தி 

கள ஆய்ு வக்ு குறி்ு பகள்ு -

திரவி தி கள்ு  சிதி்ு யாக ரகதி்ு தி லிர்ு த



ததிாடக்ு கசி்ு  தசிய்ு தி கள்ு  

இந்ு திாபவிள ிட்ு கக்ு காஉர வமகள்ு ா
பசிறிக்ு கப்ு படாவி ல்ு வல,ாஇதா
பபாதக்ு களதி்ு தி ற்ு கக்ு ாபகாவடயள க்ு கப்ு ா
பகக றத.ா

ஒயருக்ு காஅள தி்ு திாரநர்ு முகம்ு ாஅனமதி ரயாகா
மறஅசி்ு சுசி்ு ாபசிய்ு யப்ு ாபட்ு கள்ு ளத.ாறரராவ்ு ா
ஸ்ு விார்ு ட்ு ஸவ்ு ாகட்ு கவராமுதிமல்ு ாஅவிரதா
விவலப்ு பவி ல்ு ா2009இல்ு ாபவிள யாக யத.ாப றக
லாரல்ு ாரமா,ாரடவ யல்ு ாலாதி்ு ராப்ு ாபதி ப்ு ப தி்ு திா
'ஓபவ்ு ாகவிர்ு வ்ு பமண்ு ட்ு 'டில்ு ா(ஓாபரய்ு மாீடியா,ா
பசிபாஸ்ு டரபால்ு ா2011)ாபவிள யாய ற்ு ற.ா

மார்ு ட்ு டிவ்ு ாறர்ு .ாலகாஸ்ு ,ாடாமிவ க்ு ாஉஜாஸ்ு டிக்ு ,
பபதி்ு ாவசிமவ்ு ாரநாவிாக்ு ,ாதிர்ு ஷவ்ு ாசிங்ு கர்ு ,ா
அவ ருதி்ு ாதி ரவஷ்ு ,ாஅபலக்ு ஸாண்ு டர்ு ாமாக்ு ா
க மவி்ு ரராறக ரயாருக்ு காஅவிர்ு கள்ு ா
மறபார்ு வவிாபசிய்ு தாஉதிவி யதிற்ு கா



றசி ர யர்ு கள்ு ாநவ்ு றிாபசிலதி்ு திா
வி ரும்ு பக றார்ு கள்ு .

அட்ு வடாவிடிவமப்ு ப,ாஉற்ு பதி்ு தி ாஉதிவி ,ா
பாய ண்ு ட்ு ாப .ாஸ்ு டடிரயா.

இந்ு திப்ு ாபதி்ு திகதி்ு தக்ு காவாஎழதி்ு தரு,ா ா ாNoto Serif

ா .ாTamil Condensed பதி்ு திகம்ு ாஎசி்ு டிஎம்ு எல்ு ா5ாஇல்ு ா
எழதிப்ு பட்ு க,ாசி எஸ்ு எஸ்ு ாநவடதி்ு திாள்ு கள்ு ா
மற்ு றம்ு ாப ர வ்ு ஸ்ு ாஎக்ு ஸ்ு எம்ு எல்ு ாதி ட்ு டதி்ு தி வ்ு ா
விாய லாகாப டிஎஎப்ு -றகாமாற்ு றப்ு பட்ு டத.

இந்ு திாபதி்ு திகதி்ு தி வ்ு ாபமாிிபபயர்ு ப்ு பாஇ-பாஷாா
ரசிதாலாங்ு ரவிஜ்ு ாசிர்ு வஸஸ்ு ா( ா ா ாeBhasha Setu Languages

)ாServices மூலமாாபசிய்ு யப்ு பகக றத.ா :ாWebsite

:// .http ebhashasetu com

காந்ு தி ாந ிற்ு படங்ு கள்ு ாமகாதி்ு மாாகாந்ு தி ய வ்ு ா
ரசிகர ப்ு பப்ு ாபவடப்ு பகள்ு ா
( )CWMG சி டப ள்ு யஎம்ு ஜிய ல்ு ாஇருந்ு தாவிந்ு திவவி.ா
அவிற்ு றிவ்ு ாமிவ்ு வணப்ு ாபதி ப்ு பாக வடக்ு கமாற



பசிய்ு திதிற்ு காகாறசி ர யர்ு கள்ு ாசிாபர்ு மதி ா
றசி ரமதி்ு தக்ு காநவ்ு றியுவரக்ு க றார்ு கள்ு .ா
விரலாற்ு றாந ிற்ு படங்ு கள்ு ாஇந்ு தி யா
அரசிாங்ு கதி்ு தி வ்ு ாதிகவில்ு ா
அவமசி்ு சிகதி்ு தி மருந்ு தாபபறப்ு பட்ு டவவி.ா
அவிற்ு வறாறவ்ு வலவ ல்ு ாக வடக்ு கசி்ு ா
பசிய்ு திவமக்ு காஅந்ு திாஅவமசி்ு சிகதி்ு தக்ு கா
றசி ர யர்ு கள்ு ாநவ்ு றிாஉவரக்ு க வ்ு றவர்ு .

இப்ு ாபதி்ு திகதி்ு தி வ்ு ாரசிார்ு ஸ்ு ரகாட்ு :ா
:// . . /https public resource org swaraj

பவிள ிக:ாபப்ு ள க்ு ார ரசிார்ு ஸ்ு .ஓறர்ு ஜி.ஐஎவ்ு சி .,
பசிபஸ்ு டரபால்ு ,ாகமஎரபார்ு வ யா,ா2018.ாஉர வம
பசிறிவி ல்ு வல.

ஐஎஸ்ு ப வ்ு ா978-1-892628-12-1ா(திாள்ு கட்ு கப்ு ா
பதி ப்ு ப)
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சுயாட்ு சி  வி தி 

கள ஆய்ு வக்ு  குறி்ு பகள்ு

திரவி தி கள்ு  சிதி்ு யாக்ு க ரகம்ு

கார்ு ல்ு  மாலமதி்ு

சிாம்ு  ி தி்ு ரராதிா

1906.ாா ாசி டப ள்ு யஎம்ு ஜிா ா,ாாாபாகம்ு ாா ா5,ாா ாபா ா.ா368,ாா ாகாந்ு தி ஜிா ா,ாா
இந்ு தி யாறம்ு பலவ்ு ஸ்ு ாபவடய வ்ு ாதிவலவிர்ுா ா,ாாா
1906.

https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-005/CWMG-v005-V-MC-BETA#page/368/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-005/CWMG-v005-V-MC-BETA#page/368/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-005/CWMG-v005-V-MC-BETA#page/368/mode/2up


உள்ு ளடக்ு கம்ு

விாசிகருக்ு க
சிாம்ு ாப தி்ு ரராதிா,ாஅகமதிாபாதி்ு ,ா2016ாஅக்ு ரடாபர்ு ா
3.
இந்ு தி யப்ு ாபபாறிய யலாளர்ு ாந றவிவதி்ு தி வ்ு ா
முவ்ு வர்ு ாறற்ு றியாபசிாற்ு பபாிிவவிதி்ு ா
பதிாடர்ு ந்ு தா கதில்ு ாகறிப்ு பகள்ு ா
கார்ு ல்ு ாமாலமூதி்ு ,ா2016,ாஅக்ு ரடாபர்ு ா5,ாஏர்ு ா
இந்ு தி யாா173ாவி மாவதி்ு தி ற்ு கள்ு ா
சிாபர்ு மதி ாறசி ரமதி்ு வதிப்ு ாபார்ு வவிய ட்ு டதா
பற்ு றியாகறிப்ு பா
2017,ாஜூவ்ு ா14,ாஇவணயக்ு ாகாப்ு பகம்ு ,ாசிாவ்ு ா
ப ராவ்ு சி ஸ்ு ரகா
அபமர க்ு காவி லம்ு ாஇந்ு தி யாவி வி லம்ு ாஅறிுக்ு ா
க வடப்ு பா ா,ாாாடாக்ு டர்ு ாசிாம்ு ாப தி்ு ரராதிாவி வ்ு ாா ா
கறிப்ு பகள்ு ா
இந்ு தி யாவி லம்ு ாஅபமர க்ு காவி லம்ு ாஅறிுக்ு ா
க வடப்ு பா ா,ாாாகார்ு ல்ு ாமாலமூதி வ்ு ாகருதி்ு தகள்ுா ா



கார்ு ல்ு ாமாலமூதி்ு ,ாரநஷவல்ு ாபஹேரால்ு ட்ு ,ா2017,ா
ஜூவலா8,ாசி றப்ு பா75ாறண்ு காந வவுப்ு ா
பதி ப்ு ப
டிஜிட்ு டல்ு ாா ா(ாாஎண்ு ண யல்ுா ா)ாா ாயுகதி்ு தி ல்ு ாா ா
சிதி்ு தி யாக ரகம்ுா ா:ாா
ஒருாதிவ நபர்ு ாஎவ்ு வாபசிய்ு யாமுடியும்ுா ா?ாா
2017ாஅக்ு ரடாபர்ு ா15,ாரஹேக்ு ாகக்ு ாகக்ு அப்ு ா
(விருவகதிருாதி றாவளர்ு கள வ்ு ாபபாதசி்ு ா
பசிாற்ு பபாிிுகள்ு ),ாந யமாா( )ாNUMA

பபங்ு களூரு.
திகவில்ு ாஉர வமா ா,ாாாஅறிவி வ்ு ாஉர வமா ா:ாா
டாக்ு டர்ு ாசிாம்ு ாப தி்ு ரராதிாவி வ்ு ாகறிப்ு பகள்ு ா
திகவில்ு ாஉர வமா ா,ாாாஅறிுாஉர வமா ா:ாாா
கார்ு ல்ு ாமாலமூதி வ்ு ாகருதி்ு தவரகள்ு
தி ாஒயர்ு ,ாஅனஜ்ு ாஸந விாஸ்ு ,ா2017ாஅக்ு ரடாபர்ு ,ா26
(அனமதி யுடவ்ு ாபயவ்ு பகதி்ு திப்ு பகக றத)
ரநர்ு முகம்ுா ா:ா"ா ாஇந்ு திசி்ு ாசி றியாயுஎஸ்ு ப ாஇயக்ு க ாா ா19,000ா ா
இந்ு தி யதி்ு ாதிரவி தி கவளாஅடக்ு க ய ருக்ு க றதா ா.ாாா
இவதிப்ு ாபபாதமக்ு களக்ு கா
அள க்ு கரவிண்ு டாமாா ா?ாா



கார்ு ல்ு ாமாலமூதி்ு ,ாகமஎரபார்ு வ யா,ா2017ா
டிசிம்ு பர்ு ா4-25
சுயாட்ு சி ாவி தி கள்ு ாீதிாவாகறிப்ு ப
ப வ்ு வ வணப்ு பா ா:ாாாஅறிுாபற்ு றியாகசி்ு சுகள்ு ாா ா
ப வ்ு வ வணப்ு பா ா:ாாாபவிள ப்ு பவடதி்ு ாதிவ்ு வமாா ா
எப்ு ரபாதாபயனள்ு ளதா ா?ாா
ரதிர்ு ந்ு பதிகதி்ு திாநல்ு கள்ு
பதிாடர்ு பகள்ு ாஅட்ு டவிவண



ா
சி டப ள்ு யஎம்ு ஜிா ா,ாாாபாகம்ு ாா ா5ா(1905-1906),ாா ாமுகப்ு பா ா,ாாா
நாள்ு ாகறிப்ு ப டப்ு ாபடவி ல்ு வலா ா..ாா

https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-005/CWMG-v005-V-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-005/CWMG-v005-V-MC-BETA#page/n9/mode/2up


விாசிகிக்ு க 

கடந்ு திாஇரண்ு காறண்ு ககள ல்ு ாஎங்ு கள்ு ா
ரபசி்ு சுகள்ு ாமற்ு றம்ு ாஅறிக்ு வககள வ்ு ாபதி ுகள்ு ா
இந்ு திக்ு ாகளக்ு ாகறிப்ு பகள ல்ு ா
இவணக்ு கப்ு பட்ு கள்ு ளவ.ாஇதிவ்ு ாபசிாற்ு கள்ு ,ா
சி றாசி றாதி ருதி்ு திங்ு களடவ்ு ,ாநாங்ு கள்ு ாரபசி யா
பசிாற்ு கரளாறகம்ு .ா

இந்ு திப்ு ாபதி ு,ாஎங்ு கவளாஒவ்ு றாகாஇவணதி்ு திா
இந்ு தி யதி்ு ாதிரவி தி கள்ு ாஎவ்ு றாப ரசி்ு சி வவய ல்ு ா
பதிாடங்ு கக றத.ாஅதி்ு திவகயாறவிணங்ு கள்ு ா
19,000ாஉள்ு ளவ.ாஅவவிாஅவவதி்ு தம்ு ாஇந்ு தி யா
அரசிால்ு ாபவிள ய டப்ு ாபட்ு டவவி.ாஇந்ு திதி்ு ா
திரவி தி கள்ு ாஉலகதி்ு வதிப்ு ாபாதகாப்ு பாகா
ந ர்ு விக க்ு காரவிண்ு டியாபதிாிில்ு நட்ு பா
அறிவவிக்ு ாபகாண்ு டிருக்ு க வ்ு றவ.ாஅவவிா
பாதகாப்ு பப்ு ாபற்ு றியாசிட்ு டங்ு கள்ு .ா

பபாதாமற்ு றம்ு ாதிவ யார்ு ாகட்ு டிடங்ு கள வ்ு ா
பாதகாப்ு ப,ாபசி்ு சி க்ு பகால்ு மகள வ்ு ா



பாதகாப்ு ப,ாபதிாிிலகங்ு கள ல்ு ாதண பநய்ு யும்ு ா
எந்ு தி ரங்ு கள வ்ு ாபாதகாப்ு ப,ாஅபாயகரமாவா
பபாருட்ு கவளக்ு ாபகாண்ு கபசில்ு லதில்ு ,ா
உணுகள்ு ,ாமசிாலாப்ு ாபபாருள்ு கள வ்ு ா
கலப்ு படக்ு ாகட்ு கப்ு பாக,ாநீர்ு ப்ு பாசிவ,ாபவிள்ு ளக்ு ா
கட்ு கப்ு பாட்ு காவிிிமுவறகள்ு ாரபாவ்ு றாநமதா
நவவாபதிாிில்ு நட்ு பாஉலக ற்ு காமுக்ு க யமாவா
பலாதிவலப்ு பகவளாஇந்ு தி யதி்ு ாதிரவி தி கள்ு ா
உள்ு ளடக்ு க யுள்ு ளவ.ா

அந்ு திாறவிணங்ு கள்ு ,ாஉலக வ்ு ாமற்ு றா
பகதி கள ல்ு ாஉள்ு ளதரபாலரவிாஇந்ு தி யாவி லம்ு
பயவ்ு பகதி்ு தவிதி ல்ு ாகட்ு கப்ு பாககவளக்ு ா
பகாண்ு கள்ு ளவ.ாஅவிற்ு வறதி்ு ா
பதிர ந்ு தபகாள்ு ளாரவிண்ு டியவிர்ு களக்ு கா
அவவிாக வடக்ு கவி ல்ு வல.ாஅவவிா
பதி ப்ு பர வமக்ு காஉட்ு பட்ு டிருந்ு திவ,ாந யாயமற்ு றா
பதிாவககளக்ு காவி ற்ு கப்ு பட்ு டவ,ா
பதிாிில்ு நட்ு பாவிிிகளால்ு ாஇறக்ு கமாகக்ு ா
கட்ு கப்ு பகதி்ு திப்ு ாபட்ு கள்ு ளவ.ாநாங்ு கள்ு ாஅந்ு திதி்ு ா
திரங்ு கவளாவிாங்ு க ,ாஇலவிசிமாவ,ாதிவடயற்ு றா



பயவ்ு பாட்ு டிற்ு காகாஇவணயதி்ு தி ல்ு ா
பதி வி ட்ு ரடாம்ு ,ாஇந்ு தி யாஅரசிாங்ு கதி்ு தி ற்ு கக்ு ாகடிதி
விாய லாகும்ு ாப வ்ு வர்ு ாஎங்ு கள்ு ா
நடவிடிக்ு வககள வ்ு ாமுவறயாவா
ரகார க்ு வககளாலம்ு ாபதிர வி தி்ு ரதிாம்ு .ா

திரங்ு களக்ு காவாபதப்ு ப ப்ு பகவளாஅரசிாங்ு கம்ு ா
விிங்ு காமறதி்ு திரபாத,ாதி ல்ு மய லள்ு ளாஉயர்ு ா
நீதி மவ்ு றதி்ு தி ல்ு ாபபாதாநலாவிிக்ு காஒவ்ு வறா
நாங்ு கள்ு ாபகாண்ு காவிந்ு ரதிாம்ு .ாஇவதிா
சிதி்ு தி யாக்ு க ரகமாக,ா"றதி்ு ம-சிதி்ு தி யம்ு "ாஎவ்ு றா
முவறய ல்ு ாஒருாவிவ்ு முவறயற்ு றாஎதி ர்ு ப்ு பா
நடவிடிக்ு வகயாகாநாங்ு கள்ு ாபசிய்ு ரதிாம்ு .ா
நாங்ு கள்ு ாமகாதி்ு மாாகாந்ு தி ய வ்ு ாசடர்ு கள்ு ா
எவ்ு றம்ு ,ாஇந்ு தி யாவி லம்ு ாஅபமர க்ு காவி லம்ு ா
நீதி க்ு கம்ு ாஜவநாயகதி்ு தி ற்ு கமாவா
ரபாராட்ு டங்ு கள வ்ு ாவிரலாற்ு றாமாணவிர்ு களாக
இருக்ு க ரறாம்ு ாஎவ்ு றம்ு ாநாங்ு கள்ு ாஎந்ு திவி திதி்ு ா
தியக்ு கமும்ு ாஇவ்ு றிாஏற்ு றக்ு ாபகாள்ு க ரறாம்ு .ா



பபாறிய யலாளர்ு கள வ்ு ாகல்ு வி வயா
ரமம்ு பகதி்ு தவிதிற்ு காகும்ு ,ாநகரங்ு கவளப்ு ா
பாதகாப்ு பாகாவவிக்ு கும்ு ,ாகடிமக்ு களக்ு கதி்ு ா
பதிர வி க்ு கும்ு ாநாங்ு கள்ு ாஇசி்ு ாபசியல்ு கள ல்ு ா
ஈகபட்ு ரடாம்ு .ாஇசி்ு ாபசியல்ு களக்ு காநாங்ு கள்ு ா
மவ்ு வ ப்ு பக்ு ாரகட்ு காமாட்ு ரடாம்ு .ாஇந்ு திா
றவிணங்ு கவளாமில்ு மயவ்ு ாகணக்ு காவா
மக்ு கள்ு ாபார்ு தி்ு தி ருக்ு க றார்ு கள்ு .ாஇந்ு திா
மதி ப்ு பமிக்ு காதிகவில்ு கவளப்ு ாபரப்ு பவிதிற்ு காஓர்ு ா
அழதி்ு திமாவாரதிவவிாஇருந்ு தித.ா

ஒருாகாரணதி்ு தி ற்ு காகாஇந்ு திாபதி்ு திகதி்ு வதிா
"சுயாட்ு சி ாவி தி தி்ு பதிாகப்ு ப"ாஎவ்ு றா
அவிக்ு க ரறாம்ு .ாநாம்ு ா"வி தி தி்ு பதிாகப்ு ப"ாஎவ்ு றா
 றம்ு ரபாத,ாநமதாகண வ கள்ு ாஇயங்ு கம்ு ா
மூலக்ு ாகறிிகாஅல்ு லதாஇவணயம்ு ா
விவரயறக்ு கம்ு ாபநறிமுவறகவளாவி டா
அதி கமாவாஅர்ு தி்ு திதி்ு வதிாஅள க்ு க ரறாம்ு .ா
வி தி தி்ு பதிாகப்ு பாஅல்ு லதாவி தி நல்ு ாஎவ்ு றா
பசிால்ு மவால்ு ,ாஇவணயதி்ு வதிாஇயக்ு கம்ு ா
பநறிமுவறாகவளயும்ு ,ாநமதாஜவநாயகதி்ு தி வ்ு ா



இயக்ு காமுவறவமகள்ு ,ாசிட்ு டங்ு கள்ு ாமற்ு றம்ு ா
ஒழங்ு கமுவறகளக்ு காவா
பநறிமுவறகவளயும்ு ாகறிக்ு க ரறாம்ு .ா
அரதிரபால்ு ,ாசுயராஜ்ு யம்ு ாஎவ்ு பதாசுயாறட்ு சி க்ு ா
பகாள்ு வக.ாஓர்ு ாஅரசிாங்ு கம்ு ாமக்ு களக்ு கசி்ு ா
பசிாந்ு திமாவத,ாஅதாமக்ு கள வ்ு ாபபாதா
வி ருப்ு பதி்ு திால்ு ாறளப்ு பகக றதாஎவ்ு பவதிக்ு ா
கறிக்ு க றத.ாசுயாட்ு சி ாவி தி ாஎவ்ு பதாஒருா
பவிள ப்ு பவடயாவாறட்ு சி ப்ு ாபதி்ு திகம்ு ,ா
மக்ு களக்ு கசி்ு ாபசிாந்ு திமாவ,ாமக்ு கள்ு ா
அறியரவிண்ு கக வ்ு றாஒருாபதி்ு திகம்ு .ா

ஒருாபவிள ப்ு பவடயாவாவி தி ப்ு பதி்ு திகம்ு ா
இல்ு லாவி ட்ு டால்ு ,ாஇவணயம்ு ாநம்ு மிவடய ல்ு ாமிக
வி தி்ு தி யாசிமாகாஇருந்ு தி ருக்ு கம்ு .ாநமதா
உட்ு கட்ு டவமப்ு பகள்ு ாயாும்ு ா
பவிள ப்ு பவடயாக,ாயாவிரும்ு ாகாணக்ு  டியா
வி தி கள வ்ு ாஅடிப்ு பவடய ல்ு ாஇருக்ு காரவிண்ு கம்ு ா
எவ்ு றாநாம்ு ாநம்ு பக ரறாம்ு ,ாஅந்ு திாஅவமப்ு பா
எப்ு படிாஇயங்ு கக றதாஎவ்ு பவதிப்ு ாபர ந்ு தா
பகாள்ு ளும்ு ாஅவதிாரமலம்ு ாரமம்ு பகதி்ு திா



முடியும்ு ாஎவ்ு பவதியும்ு ாஎவிரும்ு ாபர ந்ு தபகாள்ு ள
அனமதி க்ு காரவிண்ு கம்ு .ாஇதாஜவநாயகதி்ு தி வ்ு ா
அடிப்ு பவடக்ு ாபகாள்ு வகயாகம்ு ,ாதிகவிவலா
ஜவநாயகப்ு ாபகதி்ு தில்ு ,ாநவிுக்ு காவா
திவடகவளாஅகற்ு றதில்ு ாஎவ்ு றாபசிால்ு விதிவ்ு ா
அர்ு தி்ு திம்ு ாஇததிாவ்ு .ா

உண்ு வமயாவாசுயாட்ு சி வி தி வயக்ு ாபகாண்ு டா
ஒருாசிமுதிாயதி்ு தி ல்ு ,ாஎல்ு லாாமவ திாஅறிவவியும்ு ா
உலகமுழவிதம்ு ாக வடக்ு கசி்ு ாபசிய்ு விதாரபாவ்ு றா
உற்ு சிாகமாவாஇலக்ு ககவளாஅவடய,ாரமலம்ு ா
ரபாராகவிதிற்ு காவாவிாய்ு ப்ு பாஉள்ு ளதாஎவ்ு றா
நாங்ு கள்ு ாநம்ு பக ரறாம்ு .ாநமதாமிகப்ு ாபபர யா
கவுகவளயும்ு ாதிாண்ு டிாஒருா
பவிள ப்ு பவடயாவாஅவமப்ு பாவிளராமுடியும்ு ா
எவ்ு பவதிாஇவணயம்ு ாகற்ு றதி்ு ாதிந்ு தள்ு ளத.ா
அந்ு திப்ு ாபாடதி்ு வதிாஇவ்ு னம்ு ாபரந்ு திாஅளவி ல்ு ா
பயவ்ு பகதி்ு திாரவிண்ு கம்ு .ா

சுதிந்ு தி ரதி்ு தி ற்ு காவாகாந்ு தி ய வ்ு ாஇயக்ு கம்ு ,ா
இந்ு தி யாவி வ்ு ாசுதிந்ு தி ரதி்ு வதிப்ு ாபற்ு றியதா



மட்ு கமல்ு ல.ாஉலபகங்ு க லம்ு ாசுயாறட்ு சி ,ா
ஜவநாயகம்ு ,ாகாலவ யாநீக்ு கம்ு ாறக யவிற்ு வறப்ு ா
பற்ு றியதமாகம்ு .ாஎல்ு ரலாருக்ு கம்ு ாசிமாவிாய்ு ப்ு ப,ா
திகவிவலாஜவநாயகப்ு பகதி்ு தில்ு ,ாதிர்ு மகர்ு தி்ு திாா
முவற,ாபபாதாநலவ்ு கவளாரபாஷிக்ு கம்ு ா
நம்ு ப க்ு வகாறக யவவிாகாந்ு தி ய வ்ு ா
சி ந்ு திவவகள லம்ு ாஅவிர்ு ா
விிிவிந்ு திவிர்ு கள டமும்ு ாறிமாகப்ு ா
பதி ந்ு தள்ு ளவ.ா

நாம்ு ாபயவ்ு பகதி்ு தம்ு ாநட்ு பங்ு கள்ு ாநமக்ு கா
முவ்ு வால்ு ாஇருந்ு திவிர்ு கள டமிருந்ு தா
தூண்ு டப்ு பட்ு டவவி.ாநாம்ு ாதிவ ப்ு பட்ு டா
முவறய ல்ு ாஎதி ர்ு பகாள்ு ளம்ு ாஇக்ு கட்ு ககளம்ு ,ா
றபதி்ு திாவவவிாஎவ்ு றாபசிால்ு லக்ு ா டியவவிா
அல்ு ல.ாஅவிற்ு வறதி்ு ாபதிாடர்ு சி்ு சி யாவா
ரபாராட்ு டதி்ு தி வ்ு ாபடிப்ு ப வவகளாகாநாம்ு ா
ஏற்ு க ரறாம்ு .ாசிதி்ு தி யாக்ு க ரகதி்ு தி வ்ு ா
உதி்ு தி கவளயும்ு ாமுவறகவளயும்ு ாபபர ய,ாசி றியா
ப ரசி்ு சி வவகளக்ு கப்ு ாபயவ்ு பகதி்ு திலாம்ு ,ா
றவால்ு ாஜவநாயகதி்ு வதிா



இயங்ு கவவிப்ு பதிற்ு காகாமுயற்ு சி ா
பசிய்ு யரவிண்ு கம்ு ாஎவ்ு பரதிாமுக்ு க யம்ு .ாநாம்ு ா
ஜவநாயகரீதி யாகாஇயங்ு கம்ு ா
அரசிாங்ு கங்ு கவளக்ு ாபகாண்ு டிருக்ு க ரறாம்ு .ாநாம்ு
பபாதசி்ு ாரசிவவிய ல்ு ாஈகபடாவி ட்ு டால்ு ,ாநாமும்ு ா
கல்ு வி பபற்ு ற,ாநமதாறட்ு சி யாளர்ு களக்ு கம்ு ா
கல்ு வி ாஅள க்ு காமல்ு ாஇருந்ு திால்ு ாஉலக வ்ு ா
அறங்ு காவிலர்ு கள்ு ாஎவ்ு றாநமதாந வலவயா
இிந்ு தவி கரவிாம்ு .ா

இந்ு திாபதி்ு திகதி்ு தி ல்ு ாஅதி காஎண்ு ண க்ு வகய ல்ு ா
ந ிற்ு படங்ு கவளாநாங்ு கள்ு ாரசிர்ு தி்ு தள்ு ரளாம்ு .ா
இந்ு திப்ு ாபதி்ு திகம்ு ாஒருாகலவவியாகாஉள்ு ளத.ா
மகாதி்ு மாாகாந்ு தி ய வ்ு ாபதிாகப்ு பப்ு ா
பவடப்ு பகள லம்ு ,ாதிகவில்ு ாஅவமசி்ு சிகதி்ு தி வ்ு ா
காப்ு பகங்ு கள லம்ு ாஇருந்ு திாபவியா
ந ிற்ு படங்ு கவளப்ு ாபார்ு க்ு காறவசிப்ு பட்ு காஇதி ல்ு
ரசிர்ு தி்ு தி ருக்ு க ரறாம்ு .ாகாரணம்ு ,ாநாம்ு ா
ந ிற்ு படங்ு களால்ு ாஎழசி்ு சி ாபபறக ரறாம்ு .ா
எல்ு லாாஅறிும்ு ாஏற்ு பகவரவிாஇருந்ு திதிவ்ு ீதா
கட்ு டப்ு பகவிதிாகம்ு .ாஎல்ு லாருக்ு கம்ு ா



இவணயதி்ு தி ல்ு ாக வடக்ு கக்ு  டியா
வி ஷயங்ு கவளக்ு ாபகாண்ு கதிாவ்ு ாஇந்ு திப்ு ா
பதி்ு திகதி்ு வதிாநாங்ு கள்ு ாவிடிவிவமதி்ு தள்ு ரளாம்ு .ா

இந்ு திாஅற்ு பதிமாவாவிளங்ு கவளாறராய்ு விதிற்ு க
உங்ு கள்ு ாரநரதி்ு வதிசி்ு ாபசிலவி ட்ு க,ாஉங்ு கள்ு ா
பசிாந்ு திப்ு ாபண ய லம்ு ாபயவ்ு பகதி்ு தவர்ு கள்ு ா
எவ்ு றாநம்ு பக ரறாம்ு .ாஅறிுாஉலகமுழவிதம்ு ா
க வடக்ு காரவிண்ு டியதாமவ திாஉர வமள ல்ு ா
ஒவ்ு ற.ாறவால்ு ாநாம்ு ாபவிறமரவாஅறிவவிா
நகருவிவதிாவி டாஅதி கமாகசி்ு ாபசியமல்ு ாஈகபடா
ரவிண்ு கம்ு .ாபபாதப்ு ாபண ய ல்ு ாநமதா
பங்ு கள ப்ு பம்ு ாஇருக்ு காரவிண்ு கம்ு .ா

நாங்ு கள்ு ாஇருவிரும்ு ாபதிாிில்ு நட்ு பக்ு காரர்ு கள்ு .ா
நாங்ு கள்ு ாவிாி்ு நாள்ு ாமுழவிதம்ு ா
பதிாவலதி்ு பதிாடர்ு ப லம்ு ாகண வ கள லம்ு ா
ரவிவலாபசிய்ு திவிர்ு கள்ு .ாஉலகதி்ு வதிரயாமாற்ு றியா
இவணயம்ு ாஓர்ு ாஅற்ு பதிப்ு ாபவடப்ு ப.ாறவால்ு ா
அதிற்ு காஉள்ு ளார்ு ந்ு திாறற்ு றல்ு ாரமலம்ு ாஉள்ு ளத.ா
எங்ு கவளப்ு ாரபாவ்ு றாபதிாிில்ு நட்ு பவிாதி கள்ு ா



ந வறயப்ு ாரபர்ு ாதிங்ு கள்ு ாநாட்ு கவளப்ு ாபதி யா
பசியமகள ல்ு ாபசிலவி கவிவதியும்ு ாரமலம்ு ா
வி ளம்ு பராக ள க்ு -இல்ு ாஈகபகவிவதியும்ு ா
நாங்ு கள்ு ாமவக்ு கண்ு ண ல்ு ாகாண்ு க ரறாம்ு .ா

உலக ல்ு ாரமலம்ு ாரமலம்ு ாசிமமிவ்ு வமாபபருக க்ு ா
பகாண்ு டிருக்ு கம்ு ாந வலய ல்ு ாஅதி கா
அளவி லாவாஉலகாவிண கங்ு கள்ு ாமதி்ு தி யஸ்ு திம்ு ா
அல்ு லதாஏகரபாகதி்ு தி வ்ு ாவிாய லாகதி்ு ா
திவ ப்ு பட்ு டாஅன லங்ு கவளப்ு ாபபற்ு றாரமலம்ு
சிமமிவ்ு வமவயாவிளர்ு ப்ு பதி ல்ு ாகவிவம்ு ா
பசிலதி்ு தக வ்ு றவ.ாநமதாசிகாஊிியர்ு கள்ு ா
பலரும்ு ாபபாதப்ு ாபண க்ு காரநரம்ு ாபசிலவி ட்ு க,ா
திவ ப்ு பட்ு ரடார்ு ாறதிாயதி்ு வதிாமட்ு கம்ு ாரதிடாமல்ு ா
பபாதநலதி்ு தி ல்ு ாகவிவதி்ு வதிக்ு ாகவி க்ு க வ்ு றா
ஒருாசி றந்ு திாஇடமாகாநமதாஉலகதி்ு வதிா
மாற்ு றவிதிற்ு காகாந்ு தி ய வ்ு ாசி ந்ு திவவகளால்ு ா
ஈர்ு க்ு கப்ு பகவிார்ு கள்ு ாஎவ்ு றாநம்ு பக ரறாம்ு .ா

திகவில்ு கவளாஜவநாயகப்ு ாபகதி்ு தவிதா
சி லருக்ு காஒருாகடிவமாவாஇலக்ு காகும்ு ,ா



பல்ு ரவிறாசி க்ு கல்ு கள்ு ாந வறந்ு திாஇக்ு காலதி்ு தி ல்ு ா
ஈகபகவிதிற்ு கதி்ு ாதிகதி யற்ு றாஒவ்ு றாகும்ு ா
ரதிாவ்ு றக்ு  கம்ு .ாமக்ு கள்ு ாபட்ு டிவ ய ல்ு ா
விாகம்ு ரபாத,ாநமதாபமிாஅிிக்ு கப்ு பகம்ு ரபாதா
நாம்ு ாகண வ கள்ு .ாமற்ு றம்ு ாஇவணயா
விவலப்ு ப வ்ு வல்ு கள ல்ு ாஎவி்ு விாறா
கவிவதி்ு வதிக்ு ாகவி க்ு காமுடியும்ு ாஎவ்ு றா
சிந்ு ரதிகவிாதி யாவாஒருாபதி்ு தி ர வகாறசி ர யர்ு ா
ரகட்ு கக்ு  கம்ு .ா

இதிற்ு காஇரண்ு காபதி ல்ு கள்ு ாஉள்ு ளவ.ாமுதிமல்ு ,ா
கண வ களம்ு ாஇவணயா
விவலப்ு ப வ்ு வல்ு களம்ு ாநமதாபவடப்ு பகள்ு .ா
நாம்ு ாவி ரும்ு பம்ு ாஅவவதி்ு வதியும்ு ாஅவிற்ு றால்ு ா
பசிய்ு யாமுடியும்ு .ாறவால்ு ாநமதாபமய்ு யாவா
வி வட,ாஅறிுாக வடப்ு பபதிவ்ு பதாஒருா
கட்ு டடம்ு ாஎவ்ு றால்ு ,ாதிகவிவலாஜவநாயகப்ு ா
பகதி்ு தில்ு ாஓர்ு ாஇலக்ு க ற்ு காவாவிிி,ாஅவவவிரும்ு ா
ரமற்ு கட்ு டக்ு  டியாஓர்ு ாஅடிதி்ு திளம்ு ாறகம்ு .ா



இந்ு திாஅடிதி்ு திளதி்ு வதிாநாம்ு ாசிர யாவாஇடதி்ு தி ல்ு ா
இட்ு டால்ு ,ாநம்ு ாஉலகதி்ு வதிாமறகண்ு கப டிப்ு பசி்ு ா
பசிய்ு ரவிாம்ு ாஎவாநம்ு பக ரறாம்ு ,ாபற்ு பலா
நற்ு றாண்ு ககள ல்ு ாநம்ு ாமுவ்ு ரவார்ு கள்ு ாபலர்ு ா
திங்ு கள்ு ாஉலகங்ு கவளாமறகண்ு கப டிப்ு பசி்ு ா
பசிய்ு தள்ு ளவர்ு .ாபபாதவிாவாநவ்ு வமக்ு கா
பதி லாகாஒருாசி லர வ்ு ாவககள ல்ு ாவிளங்ு கவளா
ரமலம்ு ாரமலம்ு ாபசிறிப்ு பதி ல்ு ாகவிவம்ு ா
பசிலதி்ு தக வ்ு றாநமதாந தி ாஅவமப்ு ப லள்ு ளா
றிமாவாகவறபாககவளாநாம்ு ாமாற்ு றா
முடியும்ு .ாசுகாதிாரப்ு ாபாதகாப்ு ப,ாரபாக்ு கவிரதி்ு த,
உணு,ாஉவறவி டம்ு ாறக யவிற்ு வறாநாம்ு ா
விிங்ு கக வ்ு றாமுவறகள ல்ு ாநாம்ு ாபரட்ு சி வயசி்ு ா
பசிய்ு யலாம்ு .ாநாம்ு ாநமதாகிந்ு வதிகளக்ு க,ா
நமக்ு கம்ு ாஎவி்ு விாறாகல்ு வி ாஅள க்ு க ரறாம்ு ா
எவ்ு பதி ல்ு ாபரட்ு சி வயாஏற்ு பகதி்ு திலாம்ு .ாநமதா
அரசிாங்ு கங்ு கள்ு ாரவிவலபசிய்ு யும்ு ாமுவறய ல்ு ா
நாம்ு ாபரட்ு சி வயாஏற்ு பகதி்ு திாமுடியும்ு .ாநமதா
பமிவயப்ு ாபாதகாப்ு பதி ல்ு ாகவிவம்ு ாபசிலதி்ு திதி்ு ா
பதிாடங்ு கரவிாம்ு .ாதிகவிவலா
ஜவநாயகப்ு பகதி்ு தில்ு ாஉலகதி்ு வதிாமாற்ு றா



இயலம்ு .ாஅறிவவிக்ு ாகாலவ ாநீக்ு கம்ு ாபசிய்ு விதிவ்ு ா
மூலம்ு ாஉலவகாமாற்ு றாமுடியும்ு .ாநாம்ு ாஇந்ு திப்ு ா
பயணதி்ு தி ல்ு ாஒவ்ு றாகாஈகபகரவிாம்ு .ா

கார்ு ல்ு ாமாலமூதி்ு ,ாமற்ு றம்ு ாசிாம்ு ாப தி்ு ரராதிா.ா



சி டப ள்ு யஎம்ு ஜிா ா,ாாாபதிாகதி ாா ா3ா(1898-1903),ாா ாமுகப்ு பா ா.ாாா
1900ா ாாாாாதி்ு தி ல்ு ாபஜாஹேவ்ு வஸ்ு பர்ு க்ுா ா

https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-003/CWMG-v003-III-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-003/CWMG-v003-III-MC-BETA#page/n9/mode/2up


சி டப ள்ு யஎம்ு ஜிா ா,ாாாபதிாகதி ாா ா9ா(1908-1909),ாா ாமுகப்ு பா ா,ாாா
லண்ு டவ ல்ு ாகாந்ு தி ஜிா ா,ா1909.ா ா

https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-009/CWMG-v009-IX-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-009/CWMG-v009-IX-MC-BETA#page/n9/mode/2up


சி டப ள்ு யஎம்ு ஜிா ா,ாாாபதிாகதி ாா ா20ா(1921),ாா ாமுகப்ு பா ா,ாாா
1921ா ாாாாாஇல்ு ாகாந்ு தி ஜிா ா.ாா

https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-020/CWMG-v020-XX-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-020/CWMG-v020-XX-MC-BETA#page/n9/mode/2up


இர்ு தி யி்ு  திாுறய யலாளர்ு  ர றவினதி்ு தி ன்ு  

முன்ு னர்ு  ஆு்ு ுறய தசிாு்ு திாிறவவிதி்ு  

ததிாடர்ு ர்ு த  கதில்ு  குறி்ு பகள்ு

சிாம்ு  ி தி்ு ரராதிா, அகமதிாிாதி்ு , 2016 
அக்ு ரடாிர்ு  3. 

[உவரவயாமுடிக்ு க றார்ு ]ா

நவ்ு றி!ா

[வகாதிட்ு டல்ு ]ா

எவக்ு காஇவணயதி்ு தி ல்ு ாகடந்ு திா25ாஅல்ு லதா30ா
றண்ு ககளாகப்ு ாபண பர ந்ு தவிரும்ு ாநண்ு பர்ு ா
ஒருவிர்ு ாஇருக்ு க றார்ு .ாஅவிர்ு திாவ்ு ாகார்ு ல்ு .ா
இவணயதி்ு தி ல்ு ாமுதில்ு ாவிாபவாமா
ந வலயதி்ு வதிாஉருவிாக்ு க யவிர்ு .ா

[வகாதிட்ு டல்ு ]ா



கார்ு ல்ு ,ாஅரசிாங்ு கதி்ு ாதிகவில்ு கவளாஎகதி்ு தப்ு ா
பபாதமக்ு களக்ு காஅள க்ு கம்ு ா
பசியல்ு பாட்ு டாளராகாஉள்ு ளார்ு .ாறவால்ு ா
அரசிாங்ு கம்ு ாதிவதாதிகவில்ு கவளப்ு ா
பபாதமக்ு களக்ு காஅள க்ு காவி ரும்ு பவி ல்ு வல,ா
எவரவிாகார்ு ல்ு ாதிவ தி்ு திாஇலாபாரநாக்ு கமற்ு றாஓர்ு ா
அடிப்ு பவடாந றவிவதி்ு வதிாவவிதி்ு தள்ு ளார்ு .ா

உங்ு கள வ்ு ாசி ந்ு திவவக்ு காகாஇசி்ு பசிய்ு தி .ா
எகதி்ு தக்ு காட்ு டாகாஇந்ு தி யாவி ல்ு ,ாகட்ு டடம்ு ,ா
பாதகாப்ு ப,ாகிந்ு வதிகள வ்ு ாபபாம்ு வமகள்ு ,ா
எந்ு தி ரங்ு களக்ு காஎவாஇந்ு தி யதி்ு ாதிரா
ந றவிவதி்ு தி வ்ு ாவி தி கள்ு ா19,000ாஉள்ு ளவ.ா
இந்ு திதி்ு ாதிரவி தி கள்ு ாஇந்ு தி யதி்ு ாதிராந றவிவதி்ு தி வ்ு
மூலம்ு ாபவிள ய டப்ு ாபகக வ்ு றவ,ாறவால்ு ா
மக்ு களக்ு காஇவவிாக வடப்ு பதி ல்ு வல.ாநீங்ு கள்ு ா
அவதிாவி வலபகாகதி்ு தாவிாங்ு கா
ரவிண்ு டியுள்ு ளத.ா

திரவி தி கவளப்ு ாபபாதவிாக்ு காரவிண்ு கம்ு ா
எவ்ு றாஉலகாமுழவிதம்ு ாவிமயுறதி்ு தி ா



விருக ரறாம்ு .ாஇந்ு தி யாவி ல்ு ாதிரவி தி கள வ்ு ாஒருா
பதிாகதி வயாநாங்ு கள்ு ாவிாங்ு க ரவாம்ு .ாகார்ு ல்ு ா
அவதிாஇவணயதி்ு தி ல்ு ாஇட்ு டார்ு .ாஇந்ு தி யா
அரசிாங்ு கம்ு ாபதி யவடந்ு தித,ா"நீங்ு கள்ு ாஇவி்ு விாறா
பசிய்ு யக்ு  டாத.ாஅதாபதி ப்ு பர வமாஉவடயத"ா
எவ்ு றா றியத.ாஅதாக வடக்ு க றத,ாறவால்ு ா
அதாஉங்ு களக்ு காவாதிரவி தி யாகாஇல்ு வல.ா
பபாதமக்ு கள்ு ாஅதிற்ு காகப்ு ாபணம்ு ா
பசிலவிிிதி்ு தள்ு ளவர்ு .ாஅதாபபாததி்ு ாதிரவி தி ,ா
பபாதமக்ு கள்ு ாஅவதிப்ு ாபற்ு றிாபதிர ந்ு தா
பகாள்ு ளாரவிண்ு கம்ு ாஎவ்ு றாநம்ு பப்ு ாபகக றத.ா

அரசி வர்ு ாஇவதிாஒப்ு பக்ு பகாள்ு விதி ல்ு வல.ா
"நீங்ு கள்ு ாஅவதிப்ு ாபபாதவிாக்ு காமுடியாத.ா
நீங்ு கள்ு ாபணம்ு ாபசிலதி்ு திாரவிண்ு கம்ு "ாஎவ்ு றா
அவிர்ு கள்ு ாபசிால்ு க றார்ு கள்ு .ாநீங்ு கள்ு ாஒருா
கட்ு டடதி்ு தி வ்ு ாதிரவி தி வயாவிாங்ு கா
வி ரும்ு ப வால்ு ,ாஅதிற்ு கா16,000ாரபாய்ு ாறகம்ு .ா
இந்ு தி யாுக்ு காபவிள ரயாஇருந்ு திால்ு ாநீங்ு கள்ு ா
இந்ு தி யக்ு ாகட்ு கமாவதி்ு ாதிராவி தி வயாவிாங்ு கா
160,000ாரபாய்ு ாறகம்ு .ா



நாவ்ு ாகட்ு கமாவப்ு ாபபாறிய யல்ு ாமாணவிவாகா
இருந்ு திால்ு ,ாநாவ்ு ாகட்ு டடதி்ு ாதிரவி தி கவளப்ு ா
பற்ு றிாஅறியாவி ரும்ு பக ரறவ்ு ாஎவ்ு றால்ு ,ாஇந்ு தி யா
அரசிாங்ு கதி்ு தி டம்ு ாஇருந்ு தாவி தி கவளா
வி வலபகாகதி்ு தாவிாங்ு காரவிண்ு கம்ு .ா"இல்ு வல,ா
அதாபபாததி்ு ாதிகவில்ு "ாஎவ்ு றாநாங்ு கள்ு ா
 றக ரறாம்ு .ாகார்ு ல்ு ாஇதிற்ு காகாஇந்ு தி யா
அரசிாங்ு கதி்ு தி வ்ு ாீதாவிிக்ு கதி்ு ா
பதிாடர்ு ந்ு தள்ு ளார்ு .ாஅந்ு திாவிிக்ு காநடந்ு தா
பகாண்ு டிருக்ு க றத.ா"எல்ு லாாஇடங்ு கள லம்ு ா
இப்ு படிதி்ு திாவ்ு ாஇருக்ு க றத,ாஎங்ு கம்ு ாஇதா
உண்ு வம.ாஅபமர க்ு காவி லம்ு ாஇதா
உண்ு வமதிாவ்ு .ாஏபவவ்ு றால்ு ாநீங்ு கள்ு ாஅந்ு திா
வி ஷயங்ு கவளப்ு ாபற்ு றிதி்ு ாபதிர ந்ு தபகாள்ு விவதி
அரசுாவி ரும்ு பவி ல்ு வல"ாஎவ்ு றாநாங்ு கள்ு ா
பசிால்ு க ரறாம்ு .ா

இந்ு திப்ு ாரபாராட்ு டம்ு ாஅவவதி்ு தாமட்ு டங்ு கள லம்ு
நடக்ு க றத.ாநாங்ு கள்ு ாஅபமர க்ு காவி லம்ு ா
ரபார கக ரறாம்ு ,ாஐரராப்ு பாவி லம்ு ாஅவதிசி்ு ா
பசிய்ு க ரறாம்ு .ா



[வகாதிட்ு டல்ு ]ா

எண்ு ண யல்ு ா(டிஜிடல்ு )ாதவறாவிளர்ு சி்ு சி க்ு காகா
இந்ு திப்ு ாரபார ல்ு ாரசிருமாறாமக்ு கவளா
அவிக்ு க ரறாம்ு .ாஎண்ு ண யல்ு ாதவறாவிளர்ு சி்ு சி ா
விவ்ு பபாருள்ு ாஅல்ு லதாபமவ்ு பபாருவளப்ு ா
பற்ு றியதாஅல்ு ல.ாஇதாரபாவ்ு றாமுயற்ு சி கவளப்ு ா
பற்ு றியதம்ு ாறகம்ு .ாஉங்ு கள்ு ாசுகாதிாரதி்ு ா
திகவிவலப்ு ாபாருங்ு கள்ு .ாஅவதிாயார்ு ா
வவிதி்ு தி ருக்ு க றார்ு கள்ு ?ாஇதாஉலகளாவி யாஒருா
பபர யாப ரசி்ு சி வவ.ாஉங்ு கள்ு ாசுகாதிாரதி்ு ா
திகவிவலக்ு பகாண்ு காஎவ்ு வாபசிய்ு வர்ு கள்ு ?ா
திவ யுர வமசி்ு ாசி க்ு கல்ு கள்ு ,ாதி ருட்ு க.ா
அவமப்ு வபாபவிள ப்ு பவடயாக்ு கவிதாநமதா
முக்ு க யசி்ு ாசிவிால்ு .ாபவிள ப்ு பவடயாவாஅரசு,ா
பவிள ப்ு பவடயாவாதிகவில்ு கள்ு ,ா
பவிள ப்ு பவடயாவாதிளங்ு கள்ு ,ா
பவிள ப்ு பவடயாவாபமவ்ு பபாருவளாநாம்ு ா
பபறரவிண்ு கம்ு .ா



ரநற்ு றாநாவ்ு ாகாந்ு தி ாறசி ரமதி்ு தி ல்ு ா
அஹேிம்ு வசிவயப்ு ாபற்ு றிசி்ு ாசி ந்ு தி தி்ு திவிாறாமுழா
நாவளயும்ு ாகிிதி்ு ரதிவ்ு .ாகாந்ு தி ஜிா
பவிள ப்ு பவடயாவாஅரசிாங்ு கதி்ு ாதிளங்ு கவளா
வி ரும்ு ப வார்ு .ாகாந்ு தி ஜிாதி றந்ு தி-மூலா
பமவ்ு பபாருட்ு கவளாவி ரும்ு ப வார்ு .ாகாந்ு தி ஜிா
இவ்ு றாஇருந்ு திால்ு ாஇதபற்ு றிாடவி ட்ு டர ல்ு ா
கசி்ு சுகவளாஇகவிார்ு .ாகாந்ு தி ஜிாஇவ்ு றா
முகநமல்ு ாஇருப்ு பார்ு .ாகாந்ு தி ஜிாஇவ்ு றா
பதி ுகவளாஇதபற்ு றிாஇகவிார்ு .ாஏபவவ்ு றால்ு ா
இதாபசிய்ு தி ாஊடகம்ு ,ாபவிள ிக,ாஅசி்ு சி கதில்ு ,ா
பதி்ு தி ர வககவளாஅனப்ு பவிவதி-
பர மாற்ு றதி்ு வதிப்ு ாபற்ு றியத.ா

இந்ு திாதிகவில்ு கவளாஅரசுாஎப்ு படி,ாதிவக்ு காகா
வவிதி்ு தி ருக்ு காமுடியும்ு ாஎவ்ு றாரகட்ு க ரறாம்ு .ாநாம்ு
அவதிாஎதி ர்ு தி்ு தப்ு ாரபாராடாரவிண்ு கம்ு .ாகாந்ு தி யா
அணகமுவறவயாரமற்ு பகாள்ு ளங்ு கள்ு .ா
எண்ு ண யல்ு ாஉலக ல்ு ாசிதி்ு தி யாக்ு க ரகப்ு ா
ரபாராட்ு டதி்ு வதிாநடதி்ு தங்ு கள்ு .ாசிதி்ு தி யாக்ு க ரகம்ு ா
எவ்ு றால்ு ,ாநீதி மவ்ு றதி்ு தி ல்ு ாவிிக்ு கப்ு ாபதி ுா



பசிய்ு த,ாஅரசிாங்ு கதி்ு தி ற்ு காவி ளக்ு க ,ா"நீங்ு கள்ு ா
பசிய்ு விதாதிவிற,ாபபாதமக்ு கள்ு ாபசிய்ு விதாசிர .ா
இதாபபாததி்ு ாதிகவில்ு .ாஇதாஉங்ு களதாதிகவில்ு ா
அல்ு ல"ாஎவ்ு றாபசிால்ு லவித.ாஇதாஎண்ு ண யல்ு ா
விளர்ு சி்ு சி ய வ்ு ாஒருாபகதி யாகம்ு .ாநாவ்ு ா
பசிால்ு விவதிாநம்ு பங்ு கள்ு ,ாபலரும்ு ாஇவதிப்ு ா
பர ந்ு தபகாள்ு க றார்ு கள்ு ,ா

றவால்ு ாஇதிவ்ு ப வ்ு னள்ு ளாபபர யாசி க்ு கவலப்ு ா
பர ந்ு தபகாள்ு பவிர்ு கள்ு ாஉலக ல்ு ாபவிகசி லர்ு ா
மட்ு கரம.ாஒவி்ு பவிாருவிருக்ு கம்ு ாஇக்ு கடவமய ல்ு ா
சி றாபங்ு கண்ு க.ாஎங்ு களக்ு காஒருாநண்ு பர்ு கள்ு ா
கழாஉள்ு ளத.ாநாவ்ு ாஉலகளாவி யாவிவலதி்ு ா
திளதி்ு தி வ்ு ாஅவமப்ு ப ல்ு ாஇருக்ு க ரறவ்ு .ா
அவமப்ு ப ல்ு ாஎவ்ு னடவ்ு ாடிம்ு ாபபர்ு வர்ு ஸ்ு -லீா
இருக்ு க றார்ு .ாவிவலதி்ு திளதி்ு வதிக்ு ா
கண்ு கப டிதி்ு திவிர்ு ாஅவிர்ு .ாநாவ்ு ாஅவதிா
ரமம்ு பகதி்ு தவிதி ல்ு ாஅவிருடவ்ு ாரவிவலா
பசிய்ு க ரறவ்ு .ா



எங்ு களடவ்ு ாரவிவலாபசிய்ு யும்ு ாஎங்ு கள்ு ாநண்ு பர்ு ா
வி வ்ு டவ்ு ாபசிர்ு எப்ு ,ாஇவணயதி்ு தி வ்ு ாதிந்ு வதிா
றவிார்ு .ாடிம்ு ாபபர்ு வர்ு ஸ்ு -லீரயாா
விவலதி்ு திளதி்ு தி வ்ு ாதிந்ு வதி.ாவி வ்ு டவ்ு ா
இவணயதி்ு தி வ்ு ாதிந்ு வதிாறவிார்ு .ா

இந்ு திாமக்ு கரளாபடல்ு லாம்ு ாநீங்ு கள்ு ாஇருக்ு கா
ரவிண்ு கம்ு .ாரமற்ு கண்ு டாப ரசி்ு சி வவவயப்ு ா
பர ந்ு தபகாள்ு ளாஅவிர்ு களடவ்ு ாபண பசிய்ு யா
ரவிண்ு கம்ு ,ாஇவவிாஅவவதி்ு தம்ு ாஅவ்ு ப வால்ு ா
பசிய்ு யப்ு பகம்ு ாபண யாகாஇருக்ு காரவிண்ு கம்ு .ா
இதாஒருாஊதி ய-ரவிவலாஅல்ு ல.ாயாரும்ு ாவி வ்ு ட்ு
பசிர்ு எபடவ்ு ாபண யாற்ு றாஉங்ு கவளா
ந யமிக்ு கவி ல்ு வல.ா"விவலதி்ு திளக்ு ா
கண்ு கப டிப்ு பாளருடவ்ு ாநண்ு பர்ு களாகா
இருங்ு கள்ு "ாஎவ்ு றாஎந்ு திாஅரசிாங்ு கமும்ு ா
பசிால்ு லவி ல்ு வல,ாறவால்ு ாநீங்ு கள்ு ாஅவதிசி்ு ா
பசிய்ு யாரவிண்ு கம்ு .ாயாராவிதாஅவதிசி்ு ாபசிய்ு யா
ரவிண்ு கம்ு .ா



கார்ு லம்ு ாநானம்ு ாஒவ்ு றாகாந வறயாரநரம்ு ா
பசிலவி ட்ு ரடாம்ு .ாஅவிர்ு ாறறாஏழாநாட்ு களாகா
எவ்ு னடவ்ு ாஇருந்ு தி ருக்ு க றார்ு .ாஅவிருக்ு கா
இந்ு தி யாவி ல்ு ாநீதி மவ்ு றாவிிக்ு கதி்ு ாதிாக்ு கல்ு ா
பசிய்ு விதாஊதி யதி்ு தக்ு காவாரவிவலாஅல்ு ல.ா
அவிர்ு ாஇங்ு ரகாரபாராடாவிரவி ல்ு வல,ாறவால்ு ா
அவதிசி்ு ாபசிய்ு யாரவிண்ு டிய ருக்ு க றத.ா

இதாபபாதாநலதி்ு தி ற்ு காகசி்ு ாபசிய்ு யப்ு படா
ரவிண்ு டியத.ாஇதாபபாதநலாவிிக்ு காகாஇருக்ு கா
ரவிண்ு டியுள்ு ளத.ாஇங்ு காபபாதநலம்ு திாவ்ு ா
இல்ு வல.ாஎண்ு ண யல்ு ாஇந்ு தி யாவி ல்ு ாகாந்ு தி யசி்ு ா
சிதி்ு தி யாக்ு க ரகங்ு கள்ு ாமிகதி யாகதி்ு ா
ரதிவவிப்ு பகக வ்ு றவ.ாநவ்ு றி.ா

கார்ு ல்ு ,ாநீங்ு கள்ு ாஇங்ு ரகா(ரமவடக்ு க)ாவிரா
வி ரும்ு பக றர்ு களா?ாயாரராாஉங்ு களக்ு காஒருா
சி றிய-ா

[வகாதிட்ு டல்ு ]ா



கார்ு மடமும்ு ாஇந்ு திாசி றியாசி ப்ு பம்ு ாஉள்ு ளதா
எவ்ு பவதிாமறந்ு தவி ட்ு ரடவ்ு .ாஇந்ு திாவிட்ு டில்ு ா
(டிஸ்ு க ல்ு ),ாசுதிந்ு தி ராஇந்ு தி யாகாலப்ு பகதி ய வ்ு ா
படங்ு கள்ு ா90,000ாஉள்ு ளவ.ாாாாாாாாாாாாாாாாாாாாாாாாாாாாாாாாாாாாாாாாாாாா

[வகாதிட்ு டல்ு ]ா

காந்ு தி ஜியுடவ்ு ாரநரு,ாசுபாஷ்ு ாசிந்ு தி ரரபாஸ்ு ா
அவவவிரும்ு ாஉள்ு ளவர்ு .ாசுயாட்ு சி ா
இந்ு தி யாவவிப்ு ாபற்ு றியா400,000ாபக்ு கா
றவிணங்ு கள்ு ாஇதி ல்ு ாஉள்ு ளவ.ா

[வகாதிட்ு டல்ு ]ா

19,000ாஇந்ு தி யதி்ு ாதிரவி தி களம்ு ாஉள்ு ளவ.ா

[வகாதிட்ு டல்ு ]ா

435ாஜிகாவபட்ு ாந வவவிகதி்ு தி ல்ு ாஅவவிா
உள்ு ளவ.ாகார்ு ல்ு ,ாநீங்ு கள்ு ாஇவதிா
அவிர்ு களக்ு கப்ு ாபர சிாகாஅள க்ு காரவிண்ு கம்ு .ா



[வகாதிட்ு டல்ு ]ா

[ந றவிவதி்ு தி ற்ு காவிட்ு காஇயக்ு க ா(டிஸ்ு க்ு ாடிவரவி்ு )
விிங்ு கல்ு ]ா

[கார்ு லக்ு காமலர்ு கவளாவிிங்ு கதில்ு ]ா

[எஞ்ு சி யாரகள்ு வி -பதி ல்ு ாரநரதி்ு தி வ்ு ரபாதா
சி றப்ு பாவி ருந்ு தி வர்ு களடவ்ு ாகார்ு ல்ு ாரமவடய ல்ு ா
அமருமாறாஅவிக்ு கப்ு பட்ு டார்ு ]



பபாறியாளர்ு கள்ு ாந றவிவதி்ு தி வ்ு ா
பசிாற்ு பபாிிுக்ு கப்ு ாப றகாசிாம்ு ாப தி்ு ரராதிாா
ந ிற்ு படங்ு கள்ு ாஎகப்ு பதிற்ு காகாந ற்ு க றார்ுா ா.ாா

பசிாற்ு பபாிிுக்ு கப்ு ாப றகாவிவகமாதி ர யாவா
ஒருா கவகா ா.ாாா

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30256200536/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30256200536/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30256200536/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30256219006/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30256219006/in/album-72157671643503784/




இந்ு தாசுயாட்ு சி சி்ு ாரசிகர ப்ு பாமற்ு றம்ு ாா ா19,000ாா ா
இந்ு தி யதி்ு ாதிரவி தி கள்ு ாபகாண்ு டாபடராவபட்ு ா
விட்ு காஇயக்ு க ாஒவ்ு வறாசிாம்ு ாகாட்ு கக றார்ுா ா.ாா

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29660657403/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29660657403/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29660657403/in/album-72157671643503784/




காந்ு தி ாஇயக்ு க கள்ு ாா ா10ா ாாாாாஇல்ு ாா ா4ாா ாதியார க்ு கப்ு பகம்ு ாா ா
காட்ு சி ா ா.ாாாஒவி்ு பவிாருாா ா1ாா ாபடராவபட்ு ாரமற்ு கதி்ு தி யாா ா
டிஜிட்ு டல்ு ாஇயக்ு க ய லம்ு ாா ா19,000ாா ாதிரவி தி கள்ுா ா,ாாா
மகாதி்ு மாாகாந்ு தி ய வ்ு ாபதிாகப்ு பாநல்ு கள்ுா ா,ா129ாா ா
அக லாஇந்ு தி யாவிாபவாமாஒமபரப்ு பகள்ுா ா,ாாா
12,000ாா ாந ிற்ு படங்ு கள்ு ாஉள்ு ளவா ா.ாாா

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29822210475/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29822210475/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29822210475/in/album-72157628540187245/


காந்ு தி ாநடக்ு கம்ு ாபடதி்ு வதிாஅசி்ு சி ட்ு டிருக்ு கம்ு ா
பருதி்ு தி தி்ு ாதண யால்ு ாஒவி்ு பவிாருாஇயக்ு க யும்ு ா
சுற்ு றப்ு பட்ு காஅதி காரபர்ு விாசி கப்ு பா
நாடாவி வால்ு ாகட்ு டிப்ு ாபாதகாக்ு கப்ு பகக றதா ா.ாாா

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29214112174/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29214112174/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29214112174/in/album-72157628540187245/


காந்ு தி ாவிட்ு டியக்ு க வயாகஜராதி்ு ாவி தி்ு யாபடதி்ு ா
தவணரவிந்ு திர்ு ாஅவாமிக்ு ாஷாுக்ு காகார்ு ல்ு ா
மாலமூதி்ு ாவிிங்ு கதில்ுா ா.ாா

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29660794804/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29660794804/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29660794804/in/album-72157671643503784/


இராஜஸ்ு திாவ்ு ாமதி்ு தி யப்ு ாபல்ு கவலக்ு கிகதி்ு தி வ்ு ா
தவணரவிந்ு திருக்ு கப்ு ாபர சுாவிிங்ு கதில்ுா ா.ாாா

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30291251745/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30291251745/in/album-72157671643503784/


ரபர்ு எபட்ு ாகல்ு லர ய வ்ு ாந றவிவர்ு ாதி ருா ா.ாாாபவ்ு கர்ு ாா ா
ராய்ு க்ு கப்ு ாபர சுாவிிங்ு கதில்ுா ா.ாாா

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30291274185/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30291274185/in/album-72157671643503784/


காந்ு தி ாவிட்ு டியக்ு க யுடவ்ு ாசிாபர்ு மதி ா
றசி ரமதி்ு தி வ்ு ாதவாாபட்ு ரடல்ுா ா.ாா

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30256199396/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30256199396/in/album-72157671643503784/


சிாிர்ு மதி  ஆசி ரமதி்ு வதிி்ு  ிார்ு வவிய ட்ு டத 

ிு்ு ுறய குறி்ு ப 

கார்ு ல்ு  மாலமதி்ு , 2016, அக்ு ரடாிர்ு  5, ஏர்ு  
இர்ு தி யா 173 வி மானதி்ு தி ு்ு கள்ு  

இந்ு தி யாவி ல்ு ாஅகமதிாபாதி ல்ு ாசிாபர்ு மதி ா
றசி ரமதி்ு தி ற்ு கசி்ு ாபசில்ு லம்ு ாபாவதிவயாஎங்ு கள்ு ா
கார்ு ாசி ரமப்ு பட்ு கக்ு ாகடந்ு தித.ாஇந்ு திா
றசி ரமதி்ு தி ல்ு திாவ்ு ாகாந்ு தி ாவிாி்ு ந்ு திார்ு .ா
இங்ு கதிாவ்ு ாஅவிர்ு ாஅரசி வ்ு ாதிவடவயீறிாதிமதா
விரலாற்ு றாமுக்ு க யதி்ு தவிம்ு ாவிாய்ு ந்ு திாஉப்ு பதி்ு ா
தியார க்ு கம்ு ாபயணதி்ு வதிாரமற்ு பகாண்ு டார்ு ,ா
இந்ு திக்ு ாகவடசி ா18ாறண்ு ககாலாஉந்ு ததிமவ்ு ா
பதிாடக்ு கம்ு ,ாஇறதி ய ல்ு ாஇந்ு தி யாவி வ்ு ா
சுயாட்ு சி க்ு காவிிிவிகதி்ு தித.ா

எங்ு கள்ு ாகார ல்ு ாமுவ்ு ாஇருக்ு வகய ல்ு ாஓட்ு கநர்ு ா
இருக்ு வகக்ு காஅருக ல்ு ,ாகஜராதி்ு ாகாங்ு க ரஸ்ு ா
கட்ு சி ய வ்ு ாஅதி காரபர்ு விாபசிய்ு தி தி்ு ா



பதிாடர்ு பாளர்ு ாஹேிமாவ்ு ஷுாவி யாஸ்ு ாஇருந்ு திார்ு ,
கஜராதி்ு ாமாந லதி்ு தி ல்ு திாவ்ு ாஅகமதிாபாதி்ு ா
இருக்ு க றத.ாப வ்ு பறதி்ு தி ல்ு ாஎவக்ு கப்ு ாபக்ு கதி்ு தி ல்ு
பாராளமவ்ு றாஉறப்ு ப வரும்ு ாமுவ்ு வாள்ு ா
இரய ல்ு ரவிாஅவமசி்ு சிருமாவாதி ரவஷ்ு ாதி ர ரவிதி 
இருந்ு திார்ு .ாஅவிருக்ு காஅகதி்ு திபடியாகா
இருந்ு திவிர்ு ாபகி்ு பபற்ு றாசிாம்ு ாப தி்ு ரராதிா.ாஇவிர்ு ா
முக்ு க யதி்ு ாபதிாிில்ு நட்ு பாஅதி கார யும்ு ாஇரண்ு கா
ப ரதிமர்ு கள வ்ு கி்ு ாரகப வட்ு ாஅவமசி்ு சிரும்ு ,ா
ஒவி்ு பவிாருாக ராமதி்ு தி லம்ு ாபதிாவலரபசி ா
விசிதி வயக்ு பகாண்ு கவிந்ு தாஇந்ு தி யாவி ல்ு ா
பதிாவலதி்ு ாபதிாடர்ு பப்ு ாபரட்ு சி வயக்ு ாபகாண்ு கா
விந்ு திவிரும்ு ாறவிார்ு .ா

றசி ரமதி்ு தி வ்ு ாநவிவிாய ல்ு கள ல்ு ாபாதகாப்ு பா
மிகும்ு ாககவமயாகாஇருந்ு தித.ாஅவ்ு றா
அக்ு ரடாபர்ு ா2,ாகாந்ு தி ய வ்ு ாப றந்ு திாநாள்ு .ாரதிசி யா
வி கமுவற.ாகஜராதி்ு ாறளநரும்ு ,ாநாகா
முழவிதம்ு ாஉள்ு ளாப ரமுகர்ு களம்ு ாஅவிரதா
ப றந்ு திாநாள ல்ு ாநவடபபற்ு றாவிரவ்ு முவறயாவா



ப ரார்ு தி்ு திவவக்ு ா ட்ு டதி்ு தி ல்ு ா
பங்ு ரகற்ு றிருந்ு திவர்ு .ா

எங்ு கள்ு ாகார்ு ாவிாய வலாபநருங்ு க யரபாத,ா
உடவடியாகாநாங்ு கள்ு ாரபாலீஸ்ு காரர்ு களால்ு ா
சூிப்ு பட்ு ரடாம்ு ;ாநாங்ு கள்ு ாதி ரும்ு ப சி்ு ா
பசில்ு லரவிண்ு கம்ு ாஎவ்ு றா சி்ு சிமட்ு டார்ு கள்ு .ா
ஹேிமாவ்ு ஷுாதிவதாஜவ்ு வவலக்ு ாகரிாஇறக்ு க ா
"சிாம்ு ாப தி்ு ரராதிா!ாதி ரவஷ்ு ாதி ர ரவிதி !ா
பாராளமவ்ு றாஉறப்ு ப வர்ு !"ாஎவ்ு றாகதி்ு தி வார்ு .ா

விாய ற்ு கதிுாவி வரவிாகதி்ு ாதி றந்ு தித.ாஎங்ு கள்ு ா
கார்ு ாரசிறாந வறந்ு திாந றதி்ு தமிடம்ு ாவிிியாகா
வி வரந்ு தாபசிவ்ு றத.ாப ரார்ு தி்ு திவவக்ு ா
 ட்ு டதி்ு தி ற்ு காபநருக்ு கமாவாஒருாகட்ு டிடதி்ு தி ற்ு கா
அருக ல்ு ாஒருாந றதி்ு திதி்ு தி ல்ு ாந றதி்ு திப்ு பட்ு டத.ா

கட்ு டிடதி்ு தி வ்ு ாநவிவிாய மல்ு ாறளநர வ்ு ா
காரும்ு ,ாஒருாடஜவ்ு ாஇராணவிாவிாகவங்ு களம்ு ா
றசி ரமதி்ு தி மருந்ு தாபாதகாப்ு பாகாஅவிதி்ு தசி்ு ா
பசில்ு விதிற்ு கதி்ு ாதியாராகாஇருந்ு திவ.ாநாங்ு கள்ு ா



எங்ு கள்ு ாகார ல்ு ாஇருந்ு தாஇறங்ு க ரவாம்ு ,ா
சிாவமயும்ு ாதி ரவவஷயும்ு ாமக்ு கள்ு ா
சுயந ிற்ு படம்ு ாஎகப்ு பதிற்ு காும்ு ா
அவிர்ு களவடயாமுவ்ு வாள்ு ாநண்ு பர்ு கள்ு ா
அவிர்ு களக்ு காவிணக்ு கம்ு ாபசிால்ு லும்ு ா
சூி்ு ந்ு தபகாண்ு டார்ு கள்ு .ா

சிாம்ு ,ாதி ரவஷ்ு ாஇருவிரும்ு ா ட்ு டதி ல்ு ாஇருந்ு தா
திங்ு கவளாவி கவி தி்ு தபகாண்ு காறளநருக்ு கா
விணக்ு கம்ு ா றாவி வரந்ு திார்ு கள்ு .ாநாவ்ு ா
பாதகாப்ு பாளர்ு களால்ு ாபவிள ரயற்ு றப்ு ாபடா
இயலாதிவிாறாஅவிர்ு கள வ்ு ாபக்ு கதி்ு தி ரலரயா
இருந்ு ரதிவ்ு .ாறளநருக்ு காஅவிர்ு கள்ு ாமர யாவதிா
பசிலதி்ு தி யாப வ்ு வர்ு ,ாசிாமுடனம்ு ா
தி ரவஷுடனம்ு ாபடம்ு ாஎகதி்ு தக்ு பகாள்ு ளும்ு ா
அவிர்ு களக்ு காவிாி்ு தி்ு தக்ு  றியவிாறம்ு ாஒருா
பபருங்ு  ட்ு டம்ு ா டியத.ா

இந்ு திாமங்ு கலகரமாவாதி வதி்ு திவ்ு றாநாங்ு கள்ு ா
றசி ரமதி்ு தி ற்ு காவிந்ு திவமக்ு கம்ு ,ாசிாம்ு ாஎவ்ு வவா
இந்ு தி யாுக்ு காஅவிதி்ு தவிந்ு திவமக்ு கம்ு ா



காரணம்ு ,ா"காந்ு தி யும்ு ாவிவ்ு முவறாபதிாடர்ு பாவா
உவரயாடலம்ு "ாஎவ்ு றாதிவலப்ு ப ல்ு ாஒருா
கலந்ு தவரயாடமல்ு ாகலந்ு தாபகாள்ு ளா
ரவிண்ு டிய ருந்ு திததிாவ்ு .ாஇரண்ு கா
மாதிங்ு களக்ு காமுவ்ு வர்ு ாசிாம்ு ாஎவ்ு வ டம்ு ா
கவிவலயுடனம்ு ாமவசி்ு ரசிார்ு ுடனம்ு ா
பயங்ு கரவிாதி கள வ்ு ாசிீபதி்ு தி யா
கண்ு கபவிடிப்ு ப,ாமக்ு கள்ு ாீதாநடதி்ு திப்ு பட்ு டா
திாக்ு கதில்ு ,ாஒருவிர்ு ாமற்ு றவிருக்ு காஎதி ராகா
ந கி்ு தி்ு தி யாவிவ்ு முவறாபற்ு றிப்ு ாரபசி வார்ு .ா"நாம்ு ா
ஏதிாவிதாபசிய்ு யாரவிண்ு கம்ு "ாஎவ்ு றாஅவிர்ு ா
 றிவார்ு .ாறசி ரமதி்ு தி ல்ு ாஇந்ு திப்ு ாபண மவவக்ு க
ஏற்ு பாகாபசிய்ு யாஅவிர்ு ாமுடிுாபசிய்ு திார்ு .ாரமலம்ு ா
அவிருடவ்ு ாஇந்ு தி யாுக்ு காநானம்ு ாவிருரவிவாா
எவ்ு றாபதிர ந்ு தபகாள்ு ளாவி ரும்ு ப வார்ு .ா

இதாசிாதிாரணப்ு ாரபசி்ு சிாக,ாஉலகதி்ு வதிாபற்ு றிா
நம்ு முவடயாவிருதி்ு திதி்ு வதிாபவிள ய கவிதிாகா
மட்ு கம்ு ாஇருக்ு கலாகாத,ாஇந்ு திப்ு ாபண மவவா
சிமாதிாவதி்ு தி ற்ு காவாஇயக்ு கதி்ு தி வ்ு ா
பதிாடக்ு கமாகாஇருக்ு காரவிண்ு கம்ு ,ாநமதாநவவா



உலக ல்ு ாஉள்ு ளாதிவிறகவளாசிர பசிய்ு விதிற்ு கா
காந்ு தி ய வ்ு ாரபாதிவவகவளயும்ு ா
உதி்ு தி கவளயும்ு ாபயவ்ு பகதி்ு தவிதிற்ு காவாஒருா
இயக்ு கமாகாஇருக்ு காரவிண்ு கம்ு ாஎவ்ு றாஅவிர்ு ா
வி ரும்ு ப வார்ு .ா

சிாம்ு ாஎவ்ு வவாஏதிாவிதாபசிய்ு யா
ரவிண்ு கபமவ்ு றாரகட்ு டால்ு ,ாந சி்ு சியமாக,ாநாவ்ு ா
ஒப்ு பக்ு ாபகாள்ு விதாவிிக்ு கம்ு .ாஅகதி்ு திாநாள்ு ,ா
றசி ரமதி்ு தி ல்ு ாஇருப்ு பவிர்ு கவளக்ு ா ப்ு ப ட்ு கா
அவிர்ு களால்ு ாஎங்ு கவளாஅவிக்ு காமுடியுமாா
எவ்ு றம்ு ாமற்ு றவிர்ு கவளாஎங்ு களடவ்ு ா
இவணந்ு தபகாள்ு ளாமுடியுமாாஎவ்ு றம்ு ா
பதிாவலரபசி ய ல்ு ாரகட்ு டார்ு .ாநாவ்ு ாஎவ்ு ாவி சிாா
வி ண்ு ணப்ு பம்ு ாபதிாடர்ு பாவாபண கவளதி்ு ா
பதிாடங்ு க ரவவ்ு .ா

…ா

சிாமும்ு ாதி ரவஷும்ு ாஅவிர்ு கள வ்ு ா
இரசி கர்ு களக்ு காவிணக்ு கம்ு ாபசிால்ு மயரபாதா



நாவ்ு ாஅந்ு திக்ு ாகாட்ு சி வயசி்ு ாசுற்ு றிப்ு ாபார்ு தி்ு ரதிவ்ு .ா
றசி ரமதி்ு தி ல்ு ாகழக்ு களாகாந ரம்ு ப ய ருந்ு திா
நற்ு றக்ு கணக்ு காவாபள்ு ள ாமாணவிர்ு கள்ு ா
கட்ு டடங்ு கவளசி்ு ாசுற்ு றிாநடந்ு தா
பகாண்ு டிருந்ு திவர்ு .ாஇவசிக்ு கவலஞர்ு கள்ு ாஒருா
கட்ு டிடதி்ு தி ற்ு காபவிள ய ல்ு ாபாரம்ு பர யமாவா
பஜவ்ு கவளா(ப ரார்ு தி்ு திவவாபாடல்ு கவள),ா
கறிப்ு பாகாகாந்ு தி ஜிக்ு கப்ு ாப டிதி்ு திமாவா
பாடல்ு கவளப்ு ாபாடிக்ு பகாண்ு டிருந்ு திார்ு கள்ு .ா
மாணவிர்ு கள்ு ாதிவரய ல்ு ாஉக்ு கார்ு ந்ு தாநல்ு ா
நற்ு றக்ு ாபகாண்ு டிருந்ு திார்ு கள்ு .ாகாந்ு தி ய வ்ு ா
விசி ப்ு ப டதி்ு தி ற்ு காபவிள ரயாஅவிருக்ு கா
அஞ்ு சிமபசிலதி்ு தவிதிற்ு காகாமக்ு கள்ு ா
 டிய ருந்ு திவர்ு .ா

நாவ்ு ாஅங்ு காந வ்ு றாபகாண்ு டிருந்ு திரபாத,ா
சி விப்ு பசி்ு ாசிட்ு வடாஅண ந்ு திாஒருாஉயரமாவா
இவளஞர்ு ாஎவ்ு வவாஅணக தி்ு ாதிவ்ு வவா
அறிமுகப்ு பகதி்ு தி க்ு பகாண்ு டார்ு .ாஅவிர்ு ாபபயர்ு ா
ஸவ விாஸ்ு ாரகாடாம.ாநாவ்ு ாஅவிவராஅதிற்ு கா
முவ்ு ாசிந்ு தி தி்ு திதி ல்ு வல,ாறவால்ு ாபலா



றண்ு ககளாகாஅவிருடவ்ு ாஇவணயதி்ு தி ல்ு ா
பநருக்ு கமாகப்ு ாபண யாற்ு றிாவிந்ு தி ருக்ு க ரறவ்ு .ா
ஸவ விாஸ்ு ாஓர்ு ாஇளம்ு ாரபாக்ு கவிரதி்ு தப்ு ா
பபாறிய யலாளராகாஇருந்ு திார்ு ,ாஇந்ு தி யா
அரசிாங்ு கதி்ு தி ற்ு காஎதி ராவாவிிக்ு க ல்ு ா
எவ்ு னடவ்ு ாஇவணந்ு தி ருந்ு திார்ு ா.ாநாவ்ு ாஅவிவரா
அவ்ு பாகாவிரரவிற்ு ரறவ்ு .ாஅவிர்ு ாகாணாமல்ு ா
ரபாய்ு வி டாமல்ு ாஇருக்ு காஅவிவராஎவ்ு ா
அருக ரலரயாஇருக்ு கம்ு படிாஎசி்ு சிர தி்ு ரதிவ்ு .ா

சிாம்ு ,ா ட்ு டதி்ு தி ல்ு ாஇருந்ு தாதிவ்ு வவா
வி லக்ு க க்ு பகாண்ு காதி ரவஷிவ்ு ா
முிங்ு வகவயப்ு ாபற்ு றிக்ு ாபகாண்ு க,ாஎவ்ு வ டம்ு ா
"பசில்ு லலாம்ு ''ாஎவ்ு றாகதி்ு தி வார்ு .ாஸந விாஸ்ு ா
ரகாடாமாப வ்ு பதிாடர,ாநாங்ு கள்ு ாகாந்ு தி ய வ்ு ா
இல்ு லம்ு ,ாறசி ரமப்ு ாபதி்ு திகாந வலயம்ு ,ாப றகா
பதிருவவிக்ு ாகடந்ு தாகாவலாஉணவிாகா
இட்ு மயும்ு ாஉப்ு பமாும்ு ாபர மாறப்ு பகம்ு ா
இடதி்ு வதிாஅவடந்ு ரதிாம்ு .ா



காவலாஉணுக்ு கப்ு ாப றக,ாநாங்ு கள்ு ா
எங்ு களவடயாபண மவவாந கழம்ு ாந ர்ு விாகக்ு ா
கட்ு டடதி்ு தி ற்ு காவிிிவயக்ு ாகண்ு கப டிதி்ு ரதிாம்ு .ா
திவரய ல்ு ாபாய்ு கள்ு ாவி ர க்ு கப்ு பட்ு டிருந்ு திவ.ா
அங்ு காஒருாபால்ு கவ ய ல்ு ாமாணவிர்ு கள்ு ா
 டிய ருந்ு திார்ு கள்ு .ாவி ருந்ு தி வர்ு கள்ு ா
ந கி்ு வவிக்ு ாகாணக்ு ா டிய ருந்ு திார்ு கள்ு .ாசிாம்ு ா
அவறக்ு காநகப்ு பகதி க்ு கசி்ு ாபசிவ்ு றாஅமர்ு ந்ு திார்ு .ா
தி ரவஷும்ு ாநானம்ு ாஅவிர வ்ு ாஇருபறமும்ு ா
அமர்ு ந்ு ரதிாம்ு .ாஇடம்ு ாசி றியத.ாபலாடஜவ்ு ா
பங்ு ரகற்ு பாளர்ு கள்ு ாகழமியதிால்ு ாபநர சிலாகா
இருந்ு தித.ா

எவதாவிலதபறம்ு ாஎங்ு கள வ்ு ா
வி ருந்ு ரதிாம்ு பநராவாகார்ு தி்ு தி ரகயாசிாராபாய்ு ா
இருந்ு திார்ு .ாஅவிர்ு ாகறிப்ு ப டதி்ு திக்ு கா
சுற்ு றசி்ு சூில்ு விாதி .ாஇந்ு தி யாவி வ்ு ா
வி ண்ு பவிள தி்ு ாதி ட்ு டதி்ு வதிாஉருவிாக்ு க யவிர வ்ு ா
மகவ்ு .ாகார்ு தி்ு தி ரகயாசிாராபாய்ு ,ாறசி ரமதி்ு தி வ்ு ா
அறங்ு காவிலர்ு கள ல்ு ாஒருவிர்ு .ாஅவ்ு வறக்ு கா
எங்ு கள வ்ு ாவி ருந்ு ரதிாம்ு பநர்ு .ாநாவ்ு ாஎவ்ு வவசி்ு ா



சுற்ு றிாரநாக்ு க யாரபாத,ாசி றந்ு திாகாந்ு தி யா
அறிஞர்ு கள்ு ,ாறர்ு விலர்ு கள்ு ,ாவிரலாற்ு றாளர்ு கள்ு ா
அண விர வசிவயக்ு ாகண்ு ரடவ்ு .ா

எங்ு களக்ு காரநர்ு ாஎதி ர ல்ு ,ா1955ாமுதில்ு ா
றசி ரமதி்ு தி ல்ு ாவிசி தி்ு தாவிருக வ்ு றவிரும்ு ,ா
வி ரவாதி்ு ாபாவிாுடவ்ு ாஇந்ு தி யாாமுழவிதம்ு ா
நவடபயணம்ு ாரமற்ு பகாண்ு டவிருமாவா
அமிருதி்ு ாரமாதி ாபாரம்ு பர யாபவிள்ு வளக்ு ாகதிர்ு ா
உவடய ல்ு ாஇருந்ு திார்ு .ாஅவிருக்ு காஅருக ல்ு ாஇலாா
பட்ு ாஇருந்ு திார்ு .ாஅவிர்ு ா1972ாறம்ு ாறண்ு டில்ு ா
இந்ு தி யாவி வ்ு ாமகள ர்ு ாசுயாரவிவலவிாய்ு ப்ு பசி்ு ா
சிங்ு கதி்ு வதிாந றவி யவிர்ு .ாபடஸ்ு மண்ு ட்ு ாடடா
மற்ு றம்ு ாப றருடவ்ு ா‘தி ாஎல்ு டர்ு ஸ்ு ’ாஅவமப்ு ப வ்ு ா
உறப்ு ப வராகசி்ு ாரசிர்ு ந்ு திவிர்ு .ா

இலாுக்ு காஅருக ல்ு ாதவாாபரடல்ு ாஇருந்ு திார்ு .ா
அவிருவடயாதிந்ு வதி,ாமகாதி்ு மாாகாந்ு தி ய வ்ு ா100-
பதிாகதி ,ா56,000ாபக்ு கம்ு ாபவடப்ு பகவளா
பதிாகப்ு பதிற்ு காஉதிவி பசிய்ு விதி ல்ு ா40ா
றண்ு ககள்ு ாகிிதி்ு திவிர்ு .ாகடந்ு திாஏழா



விருடங்ு களாக,ாரசிகர க்ு கப்ு பட்ு டா
பவடப்ு பகள வ்ு ாமிவ்ு வணப்ு ாபதி ப்ு வபா
உருவிாக்ு காஉவிதி்ு திவிர்ு .ாமூலதி்ு ாபதிாகதி கள வ்ு
அவவதி்ு தப்ு ாப விகவளயும்ு ாதல்ு மயமாகசி்ு ா
சிர பசிய்ு விதிற்ு காஒள க்ு கறிாவிாசி ப்ு ப வ்ு ாமூலம்ு ா
மகாதி்ு மாவி வ்ு ாஎழதி்ு தகள வ்ு ாஒருாமிகசி்ு ாசி றந்ு தி
பதி ப்ு வபாஉருவிாக்ு காமுவவந்ு திவிர்ு .ா

தவா,ாஉலக வ்ு ாகாந்ு தி யாமுவ்ு வண ா
வில்ு லவர்ு கள ல்ு ாஒருவிர்ு .ாநீண்ு டாகாலமாகா
அவிரதாஅவவதி்ு தப்ு ாபவடப்ு பகள வ்ு ா
ஒவி்ு பவிாருாபசிால்ு வலயும்ு ாபடிதி்ு தி ருக்ு க றார்ு .ா
சி லாநாட்ு களக்ு காமுவ்ு வர்ு ாநாவ்ு ாதி ல்ு மய ல்ு ா
அவிவரசி்ு ாசிந்ு தி தி்ு ரதிவ்ு .ாகாந்ு தி ய வ்ு ாவிாி்ு க்ு வகா
பற்ு றியாகவதிகவளாஒவ்ு றிவ்ு ாரமல்ு ாஒவ்ு றாகக்ு ா
 றிாஅசிதி்ு தி வி ட்ு டார்ு .ாகாந்ு தி ாபற்ு றிாநாவ்ு ா
இதவிவராபடிக்ு காதிாபதி்ு திகங்ு கவளப்ு பற்ு றிா
றரலாசிவவாஅள தி்ு திார்ு .ாகாந்ு தி க்ு காஒருா
நடமாகம்ு ாகவலக்ு களஞ்ு சி யம்ு ாதவாாஎவலாம்ு .ா
திவதாகவதிகவளாஅவிர்ு ாஉணர்ு சி்ு சி ா
பர்ு விமாகும்ு ாகவிர்ு சி்ு சி யாகும்ு ாபசிால்ு க றார்ு .ா



அவ்ு வறக்ு காமுதில்ு நாள்ு ாசிாமும்ு ாநானம்ு ா
இராஜஸ்ு திாவ ல்ு ாஇருந்ு திரபாரதிாஒருாசி றியா
கழவி வர்ு ாறசி ரமதி்ு தி ல்ு ாசிந்ு தி தி்ு தாஓர்ு ா
உவரயாடவலதி்ு ாபதிாடங்ு க வார்ு கள்ு .ாசிாம்ு ா
இராஜஸ்ு திாவ்ு ாமதி்ு தி யப்ு ாபல்ு கவலக்ு கிகதி்ு தி வ்ு ா
ரவிந்ு திர்ு .ாஅதிவால்ு ாஅவிர்ு ாபட்ு டமள ப்ு பாவி ிாா
ந கி்ு ுகள ல்ு ாதிவலவமாவிக தி்ு திார்ு .ா
கார்ு தி்ு தி ரகயவ்ு ாஅவிர்ு கள்ு ,ாஉலக வ்ு ாவிவ்ு முவறா
பற்ு றியாமுந்ு வதியாநாள்ு ாவி விாதிதி்ு தி வ்ு ா
சுருக்ு கதி்ு தடவ்ு ாகாவலப்ு பபாழவதிதி்ு ா
பதிாடங்ு க வார்ு .ா

நமதாஉலக ல்ு ாந கழம்ு ாவிவ்ு முவறய வ்ு ா
ரவிவரப்ு ாபற்ு றிாவி விாதி க்ு காரவிண்ு கம்ு ாஎவ்ு பதா
நமதாஅடிப்ு பவடப்ு ாபண .ாகாந்ு தி ய வ்ு ா
ரபாதிவவகள மருந்ு தாநாம்ு ாகற்ு றக்ு ா
பகாள்ு ளக்ு  டியவிற்ு வறக்ு ாரகட்ு கும்ு ,ாஓர்ு ா
இயக்ு கதி்ு தக்ு காவாநடவிடிக்ு வகாஎகக்ு கும்ு ா
ரவிண்ு கம்ு .ாஅந்ு திாஇயக்ு கம்ு ாநடவிடிக்ு வகா
எகப்ு பதிற்ு காவாமுயற்ு சி வயாரமற்ு பகாள்ு ளம்ு .ா
உள்ு ளார்ு ந்ு தி ருக்ு கம்ு ாவிவ்ு முவறப்ு ா



ப ரசி்ு சி வவவயாநாம்ு ாஒருாநாள ல்ு ாதர்ு தி்ு தவி டா
முடியாத.ாதிவ நபர்ு களாகாநீண்ு டாகாலா
அளவி ல்ு ாநாம்ு ாஎவ்ு வாபசிய்ு யலாம்ு ாஎவ்ு பவதிக்ு ா
கருதி்ு தி ல்ு ாபகாள்ு ளும்ு ,ாநம்ு ாகரவலாஉரக்ு கா
ஒமக்ு காஒருாசிமூகமாகாநாம்ு ாதி ரளமுடியுமாா
எவாறராயும்ு ாநாங்ு கள்ு ாஅங்ு கா டிரவாம்ு .ா

எவக்ு கப்ு ாபதிற்ு றமாகாஇருந்ு தித.ா
ஞாய ற்ு றக்ு க ிவமாஇருாஎவ்ு வவாசிாம்ு ா
அவிதி்ு தி ருந்ு திார்ு .ாஒருாவிட்ு டியக்ு க ய மருந்ு தா
மற்ு பறாவ்ு றக்ு காஅரசிாங்ு கதி்ு ாதிகவிவலா
நகபலகக்ு கம்ு ாஎவ்ு ாஅவ்ு றாடா
ரவிவலய மருந்ு தாநீண்ு ட்ு ாபதிாவலுள்ு ளாஒருா
வி சிாரவணாஇத.ாஇப்ு படிப்ு பட்ு டாககவமயாவா
வி சிாரவணாஎவ்ு வவாபாதி தி்ு தித.ாநீண்ு டா
காலமாகாசிட்ு டதி்ு தி வ்ு ாறட்ு சி ாரபாவ்ு றா
திவலப்ு பகள ல்ு ாகவிவம்ு ாபசிலதி்ு தி ாவிந்ு திதிால்ு ,ா
உலகாஅவமதி ,ாவிவ்ு முவறதி்ு ாதிகப்ு ப,ா
காந்ு தி ய வ்ு ாரபாதிவவகள்ு ாரபாவ்ு றா
பரந்ு தபட்ு டாப ரசி்ு சி வவகள்ு ாஎவக்ு கா
வி ருப்ு பமாவாஅறிுப்ு ாபகதி ய மருந்ு தாபவிகா



பதிாவலவி ல்ு ாஇருந்ு திவ.ாஇவிற்ு றிற்ு கா
எவ்ு வ டம்ு ாவி வரவிாவாபதி ல்ு கரளாா
பவிள ப்ு பவடயாவாறி்ு ரநாக்ு ரகாாஇல்ு வல.ா

முந்ு வதியாநாள்ு ாபற்ு றியாகார்ு தி்ு தி ரகயவ வ்ு ா
சுருக்ு கம்ு ாமூவ்ு றாவி ஷயங்ு கவளக்ு ா
பகாண்ு டிருந்ு தித.ாமுதிலாவிதிாக,ா
சிக ப்ு பதி்ு திவ்ு வமவயயும்ு ாரவிறபாட்ு வடயும்ு ா
ஊக்ு கவி க்ு காநாம்ு ாகற்ு றக்ு பகாள்ு ளாரவிண்ு கம்ு .ா
இரண்ு டாவிதிாக,ாசிக ப்ு பதி்ு திவ்ு வமவயக்ு ா
கற்ு றக்ு பகாள்ு விரதிாக,ாஉண்ு வமய ல்ு ாகருதி்ு தா
ரவிற்ு றவமவயாஊக்ு கவி க்ு காரவிண்ு கம்ு .ா
மூவ்ு றாவிதிாக,ாநாம்ு ாஒருாதிாக்ு கதி்ு வதிா
ஏற்ு பகதி்ு திாவி ரும்ு ப வால்ு ,ாநாம்ு ா
பயமிவ்ு வமய வ்ு ாஅவிசி யதி்ு வதிப்ு ாபர ந்ு தா
பகாள்ு ளாரவிண்ு கம்ு .ாஇந்ு திாமூவ்ு றா
கணங்ு களம்ு ாகாந்ு தி ய வ்ு ாரபாதிவவகள வ்ு ா
வமயமாகம்ு .ா

சிாம்ு ாப தி்ு ரராதிாாஅவ்ு வறயாவி விாதிதி்ு வதிதி்ு ா
பதிாடங்ு க வார்ு .ாஅவிர்ு ாஎங்ு கவளாஅவிதி்ு திதா



ஏவ்ு ாஎவ்ு றாவி ளக்ு க வார்ு .ாநாவ்ு ாஅவிர்ு ா
ரபசுவிவதிக்ு ாரகட்ு டரபாத,ாகடந்ு திாசி லா
மாதிங்ு களாகாஅவிர்ு ாஎழதி க்ு ாபகாண்ு டிருந்ு திா
ஒருாபதி்ு திகதி்ு வதிப்ு ாபற்ு றிாவி விாதி தி்ு திார்ு .ா
அப்ு ரபாதாரமற்ு  றியாபசிய்ு தி கள்ு ாபலவிற்ு வறக்ு
ரகள்ு வி ப்ு ாபட்ு டிருந்ு ரதிவ்ு .ாநாம்ு ாநமதாஉலகதி்ு வதி
மறகட்ு டவமப்ு பசி்ு ாபசிய்ு யாரவிண்ு கம்ு ாஎவ்ு பதா
சிாமிவ்ு ாமுடிப.ாகவடசி ாமுவறாமறகட்ு டவமப்ு ப,ா
இரண்ு டாம்ு ாஉலகப்ு ாரபாருக்ு காப வ்ு வர்ு ,ாஐக்ு க யா
நாககள்ு ாசிவபவயயும்ு ,ாசிர்ு விரதிசிாநாணயா
ந தி யதி்ு வதியும்ு ,ாஇவ்ு றாநாம்ு ாஅறிந்ு திாப றா
ந றவிவங்ு கவளயும்ு ாஉருவிாக்ு க யத.ாஇந்ு திா
உலகம்ு ாசி லாபசில்ு விந்ு திர்ு கள்ு ாமற்ு றம்ு ாசிக்ு தி ா
விாய்ு ந்ு திாநாககள வ்ு ாஅடிப்ு பவடய ல்ு ா
அவமந்ு தள்ு ளத.ாகவறந்ு திபட்ு சிம்ு ாஇந்ு திா
அவமப்ு ப வ்ு ாவிடிவிவமப்ு பாளர்ு கள வ்ு ா
மதி ப்ு பட்ு டில்ு ,ாஇந்ு திாஉலகம்ு ா"மூவ்ு றாம்ு ாஉலகக்ு "ா
காலவ களாலம்ு ,ாவிறவமய ல்ு ாவிாகம்ு ,ா
ஜவநாயகமற்ு றாஏவிாநாககளாலம்ு ா
சூிப்ு பட்ு கள்ு ளத.ா



றவால்ு ,ாகய வ்ு ஸ்ு ,ாமார்ு ஷல்ு ,ாமற்ு றா
அவவவிரும்ு ாகாந்ு தி வயக்ு ாகருதி்ு தி ல்ு ா
பகாள்ு ளவி ல்ு வல.ாகாந்ு தி ய வ்ு ாமுயற்ு சி கள்ு ா
இந்ு தி யாவி வ்ு ாசுகந்ு தி ரதி்ு தி ற்ு காமட்ு கம்ு ா
விிிவிகக்ு கவி ல்ு வல,ாஉலகளாவி யாகடிரயற்ு றா
எதி ர்ு ப்ு பாஇயக்ு கமாகும்ு ாபரவி யத.ா

இவ்ு ற,ாரசிாவி யதி்ு ாஒவ்ு றியம்ு ாஇல்ு வல.ா
ஐரராப்ு ப யாஒவ்ு றியம்ு ாபபரும்ு ாப ர ட்ு டவவா
இிந்ு தள்ு ளத.ாஇந்ு தி யாும்ு ாசவாும்ு ாசிாதிவவ
வி க திங்ு கள ல்ு ாவிளர்ு ந்ு தாவிருக வ்ு றவ.ா
றவாலம்ு ,ாநம்ு ாஉலகம்ு ாசிர விராஇயங்ு கவி ல்ு வல.
இதாரவிறாஒருாகாலதி்ு தி ற்ு பகவா
விடிவிவமக்ு கப்ு பட்ு டாகாரணதி்ு திால்ு ாஉவடந்ு தா
வி ட்ு டத,ாஏபவவ ல்ு ,ாஒருாரவிறபட்ு டாஉலகம்ு ா
இத.ா

இந்ு தி யாாஉணுப்ு ாபபாருட்ு கவளாஉபர யாகா
உற்ு பதி்ு தி ாபசிய்ு க றத.ாறவால்ு ாஇவ்ு னம்ு ா
பசி ய ல்ு ாமக்ு கள்ு ாவிாகக றார்ு கள்ு .ா
உலபகங்ு க லம்ு ,ாவிருமாவாசிமதி்ு தவிமிவ்ு வமா



கவறவிதிற்ு காபதி லாகப்ு ாபபர தம்ு ா
அதி கர தி்ு தள்ு ளத.ாரநாய்ு ,ாரபாதி யாநீர்ு ாஇவ்ு வம,
விறவமாறக யவவிாஉலக ல்ு ாமிகாஅதி கமாகக்ு ா
காணப்ு பகக வ்ு றவ.ா

அகதி்ு தித,ாஇங்ு கள்ு ளாவிவ்ு முவற.ாமற்ு றா
மாந லங்ு களக்ு காஎதி ராகும்ு ,ாமற்ு றம்ு ாதிவதா
பசிாந்ு திாமக்ு களக்ு காஎதி ராகும்ு ாஅரசி வ்ு ா
விவ்ு முவற.ாஒருாசிமூகதி்ு தி ற்ு கம்ு ாமற்ு பறாருா
சிமூகதி்ு தி ற்ு கம்ு ாஇவடய ல்ு ா
அதி ர்ு சி்ு சி க்ு கள்ு ளாக்ு கம்ு ாவிவ்ு முவற.ா
கற்ு பிிப்ு ப,ாபகாவல,ாதஷ்ு ப ரரயாகம்ு ாரபாவ்ு றா
திவ ப்ு பட்ு டவிர வ்ு ாவிவ்ு முவற.ா

சிாம்ு ாபதிாிில்ு நட்ு பதி்ு தி ல்ு ாமக ி்ு ா
ரநாக்ு கவடயவிர்ு .ாநவவாகாலதி்ு தி ல்ு ா
இவணயற்ு றாவிாய்ு ப்ு பாஅதி ல்ு ாக வடப்ு பதிாகா
அவிர்ு ாநம்ு பக றார்ு .ாரநாவயாகணப்ு பகதி்ு திா
முடியும்ு .ாசுதி்ு திமாவாதிண்ு ணீவரப்ு ாபபறாமுடியும்ு .
இவணயதி்ு தி ல்ு ாஉயர்ு ாரவிகதி்ு வதிப்ு ாபபற்ு றா
உலகளாவி யதிாக்ு க ,ாஅவதிாஇலவிசிமாகும்ு ா



திராமுடியும்ு .ாபவி ாபவிப்ு பமவடதிவலதி்ு ா
தர்ு க்ு கும்ு ாமுடியும்ு .ா

றவால்ு ,ாஇவிற்ு வறாஎல்ு லாம்ு ாபசிய்ு யா
ரவிண்ு கபமவ்ு றால்ு ,ாநமதாந ர்ு விாகா
முவறவமவயயும்ு ாநமதாஉலகம்ு ாஇப்ு பபாழதா
இயங்ு கம்ு ாமுவறவயயும்ு ாமறவிடிவிவமப்ு பசி்ு ா
பசிய்ு யாரவிண்ு கம்ு .ாமவ திாஉர வமாீறல்ு கள ல்ு ா
மட்ு கம்ு ாநாம்ு ாகவிவம்ு ாபசிலதி்ு தி வால்ு ாரபாதிாத,ா
மாவ டதி்ு ாரதிவவிகள லம்ு ாநாம்ு ாகவிவம்ு ா
பசிலதி்ு திாரவிண்ு கம்ு ாஎவ்ு றாசிாம்ு ாஅடிக்ு கடிா
பசிால்ு க றார்ு .ா

சிாம்ு ாரபசி ாமுடிந்ு திதம்ு ாதி ர ரவிதி ாரபசி வார்ு .ா
பாராளமவ்ு றதி்ு தி ல்ு ாநீண்ு டாகாலா
உறப்ு ப வராகும்ு ,ாறி்ு ந்ு திாறவ்ு ீகா
விாதி யாகும்ு ,ாமதிவிாதி யாகும்ு ாஇருந்ு திா
அவிரதாதி ல்ு மாவட்ு டில்ு ாசிாமும்ு ாநானம்ு ா
திங்ு க ய ருந்ு ரதிாம்ு ,ாஅவிவராநாவ்ு ாறிமாகப்ு ா
ரபாற்ு றம்ு ாந வலக்ு காவிந்ு ரதிவ்ு .ா.ா



ப றாசிமூகங்ு கவளாகண்ு மூடிதி்ு திவமாகாஒருா
சிமூகம்ு ாபவிறப்ு பதாநம்ு ாநவவாஉலக ல்ு ா
முக்ு க யப்ு ாப ரசி்ு சி வவகள ல்ு ாஒவ்ு றாஎவ்ு றா
தி ரவஷ்ு ா றிவார்ு .ாபபாதவமயாக்ு கப்ு ாபட்ு டா
இந்ு திாபவிறப்ு பணர்ு ு,ாதிவ நபர்ு களக்ு காஇதி ல்ு ா
பபாறப்ு ப ல்ு வலாஎவ்ு றாநம்ு பாவவிக்ு க றத.ா
காரணம்ு ாபவிறப்ு பாந கழம்ு ாமுவறா
ஒருமவதிாகாநடக்ு க றத,ாஇதாவிவ்ு முவறயால்ு ா
பாதி க்ு கப்ு பட்ு டவிர்ு கவள,ாஅவிர்ு கள்ு ா
திவ ப்ு பட்ு டாமவ திர்ு கள்ு ாஅல்ு ல,ாபவிறக்ு கதி்ு திக்ு கா
மற்ு றவிர்ு கள்ு ாஎவ்ு றா.பபாதவமப்ு பகதி்ு தக றத.

இந்ு திாவிவ்ு முவறாரதிசி யாஅல்ு லதாஇவா
ரவிறபாககள மருந்ு தாபபரும்ு பாலம்ு ா
உருவிாக றத,ாறவால்ு ாமிகப்ு ாபபரும்ு பாலம்ு ா
மதிதி்ு தி மருந்ு தாவிருக றத.ா"நாம்ு ாநம்ு வமா
ரநாக்ு காரவிண்ு கம்ு ,ாஉலகதி்ு தி வ்ு ாரதிவவிா
மதிதி்ு தி வ்ு ீதாகவிவம்ு ாகவி ப்ு பதில்ு ல,ா
றவ்ு மிகதி்ு தி வ்ு ீதாகவிவம்ு ாகவி ப்ு பததிாவ்ு ,ா
நம்ு வமாநாம்ு ாமாற்ு றிக்ு பகாண்ு டால்ு ,ா



மற்ு றவிர்ு கள்ு ாதிாரவாமாறவிார்ு கள்ு "ாஎவ்ு றா
தி வவஷ்ு ா றிவார்ு ா

ப றகாதவாாபரடல்ு ாரபசி வார்ு .ா"நீா
விவ்ு முவறவயாந றதி்ு தக வ்ு றாவிிி,ாநீரயா
அவதிாந றதி்ு தவிததிாவ்ு .ாவி யட்ு நாம்ு ா
ரபார வ்ு ரபாதாஎழதிப்ு பட்ு டாஒருா
இவளஞவ வ்ு ாகவதிவயாஅவிர்ு ா றிவார்ு .ா
அவிவ்ு ாஐவ்ு ஸ்ு டனக்ு காஎவ்ு வாபசிய்ு யா
ரவிண்ு கம்ு ாஎவ்ு றாரகட்ு காஎழதி வாவ்ு .ா
ஐவ்ு ஸ்ு டவ்ு ாஒருாஎள யாபதி வலாஎழதி வார்ு :ா
"காந்ு தி ாரபாலசி்ு ாபசிய்ு யுங்ு கள்ு ."ா

அந்ு திாவபயவ்ு ாகிம்ு ப ப்ு ரபாய்ு ,ாஐவ்ு ஸ்ு டனக்ு கா
"நீங்ு கள்ு ாஎவ்ு வா றக றர்ு கள்ு "ாஎவ்ு றாரகட்ு கா
எழதி வாவ்ு .ாஐவ்ு ஸ்ு டவ்ு ா"சிட்ு டதி்ு வதிா
ீறங்ு கள்ு "ாஎவ்ு றாபதி லள தி்ு திார்ு .ாஅந்ு திப்ு ா
வபயவ்ு ாமூவ்ு றாறண்ு ககள்ு ாசி வறய ல்ு ா
இருந்ு திாவ்ு .ாஅந்ு திப்ு ாவபயவ்ு திாவ்ு ாபஜொ
ஷார்ு ப்ு .ாஅஹேிம்ு வசிவயாரபாதி ப்ு பவிர்ு கள ல்ு ா
ஒருவிராகாமாறிவார்ு .ாஅவிரதாபண ,ாஉலகம்ு ா



முழவிதம்ு ாந கி்ு ந்ு திாஅவமதி ப்ு ாபரட்ு சி கள்ு ீதா
பசில்ு விாக்ு காஏற்ு பகதி்ு தி யத.ா

உவரயாடல்ு ாப வ்ு வர்ு ாபமதவிாகசி்ு ாபசிவ்ு றதா.ா
நாவ்ு ாசி லாகறிப்ு பகவளயும்ு ாசி லா
படங்ு கவளயும்ு ாஎகதி்ு ரதிவ்ு .ாசுருக்ு கமாவாசி லா
கறிப்ு பகவளாஎகதி்ு தாஉலபகங்ு க லம்ு ாஉள்ு ளா
மக்ு கள்ு ாஇந்ு திாந கி்ு வவிப்ு பற்ு றிதி்ு ா
பதிர ந்ு தபகாள்ு ளமாற,ாட்ு வி ட்ு டர ல்ு ா
பதி வி ட்ு ரடவ்ு .ாநாவ்ு ாஎவ்ு வாபசிால்ு விதாஎவ்ு றம்ு
கவிவலாபகாண்ு ரடவ்ு .ாவகயால்ு ாஎழதிப்ு பட்ு டா
எவதாகறிப்ு பகளடவ்ு ா கதிலாகசி்ு ா
ரசிர்ு தி்ு ரதிவ்ு .ாநாவ்ு ாவி யந்ு தாபார்ு தி்ு திாபகி்ு பபற்ு றா
விரலாற்ு றாசி ர யர்ு களம்ு ாஇப்ு படிரயா
கலக்ு கதி்ு தடவ்ு ாநாவ்ு ாபசிய்ு விவதிரயாபசிய்ு தா
பகாண்ு டிருப்ு பவதிப்ு ாபார்ு தி்ு ரதிவ்ு .ா

கஜராதி்ு ாமாந லதி்ு தி ல்ு ாக ராமப்ு பறப்ு ா
பபண்ு கவளாசுய-சிார்ு பவடயவிர்ு களாகா
றவிதிற்ு காஉதிுக வ்ு றாஒருாஅவமப்ு வபா
ஏற்ு பகதி்ு தி யவிர்ு ாசுஷ்ு மாாஐயங்ு கார்ு .ா



பபண்ு களக்ு காஎதி ராவாவிவ்ு முவறாபற்ு றிா
பமளவமாகாஇருப்ு பதிவ்ு ாமூலம்ு ாநாம்ு ா
விவ்ு முவறவயசி்ு ா
சிட்ு டபர்ு விமாக்ு க ய ருக்ு க ரறாம்ு ாஎவ்ு பவதிப்ு ா
பற்ு றிப்ு ாரபசி வார்ு .ாசி லாவிவ்ு முவறாவிடிவிங்ு கள்ு ா
மற்ு றவிற்ு வறக்ு ாகாட்ு டிலம்ு ாமுக்ு க யமாவவவி.ா
நாம்ு ாஅதிற்ு காவாகாரணங்ு கவளா
விர வசிப்ு பகதி்ு தி ாரநாக்ு காரவிண்ு கம்ு .ா
எல்ு ரலாரும்ு ாபாமயல்ு ாதவ்ு பறதி்ு தில்ு கவளயும்ு ,ா
ஏவ்ு ாபாமயல்ு ா
விவ்ு முவறவயயும்ு (கற்ு பிிப்ு வபயும்ு )ா
சிட்ு டபர்ு விமாக்ு கக ரறாம்ு ,ாறவால்ு ாஅந்ு திப்ு ா
பபண்ு ாஎதி ர்ு வி வவாபசிய்ு தம்ு ாஎதி ர்ு தி்ு தம்ு ா
ந வ்ு றால்ு ,ாஅந்ு திாபதி வலாசிட்ு டபர்ு விம்ு ா
அற்ு றதிாக்ு க ாஅவிவளக்ு ாகற்ு றம்ு ாசிாட்ு கக ரறாம்ு .ா

விவ்ு முவறக்ு காபதி ல்ு ாவிவ்ு முவறாஎவ்ு பவதிா
காந்ு தி ாஒருரபாதம்ு ாஏற்ு கவி ல்ு வல.ாப ர ட்ு டிஷ்ு ா
அரசி ல்ு ாமாபபரும்ு ாபகாடரமும்ு ா
அடக்ு கமுவறயும்ு ாஇருந்ு திவ,ாமக்ு களக்ு கா
எதி ராவாஅரசுாவிவ்ு முவறய வ்ு ாகட்ு டவமப்ு பா



அவி ி்ு தி்ு தாவி டப்ு பட்ு டத,ாஇருந்ு திரபாதி லம்ு ா
அவிர்ு ா1857ாக ளர்ு சி்ு சி வயக்ு ாகவற றரவிா
பசிய்ு திார்ு .ா1946இல்ு ாகல்ு கதி்ு திாவி ல்ு ாமக்ு கள்ு ா
ஒருவிவராஒருவிர்ு ாபகாவ்ு றரபாதம்ு ாபகார ல்ு ா
பபரும்ு ாகலவிரதி்ு தி ற்ு கப்ு ப றகம்ு ாஅவவிா
ந றதி்ு திப்ு பகம்ு விவர,ாகாந்ு தி ாஉண்ு ணாவி ரதிம்ு ா
இருந்ு திார்ு .ாவிவ்ு முவறவயாஉடவடியாகா
ந றதி்ு திாவி ட்ு டால்ு ாதிாவ்ு ாஇறந்ு தரபாகும்ு ா
தியாராகாஇருந்ு திார்ு .ா

"காந்ு தி க்ு கள்ு ாறப்ு ப ர க்ு காஅம்ு சிம்ு "ாஎவ்ு றா
பதி்ு திகதி்ு தி வ்ு ாறசி ர யர்ு ாஅவ ல்ு ாபநரர யா,ா
பதிவ்ு ாறப்ு ப ர க்ு காவி ல்ு ாஅவமப்ு பரீதி ய லாவா
ந றரவிற்ு றவமாஅடிப்ு பவடய லாவாவிவ்ு முவற
பற்ு றிப்ு ாரபசி வார்ு .ாந றரவிற்ு றவமாஎவ்ு பதாஒருா
இவதி்ு தி ற்ு காஎதி ராவாககவமயாவாவிவ்ு முவற.
மண்ு ரடலாாரபாவ்ு றாதிவலவிர்ு கள்ு ாபலதி்ு தக்ு கா
எதி ராகாபலப்ு ப ரரயாகம்ு ாபசிய்ு விவதிப்ு ாபற்ு றிப்ு ா
ரபசி வாலம்ு ாறப்ு ப ர க்ு காவி வ்ு ாபலரவிறா
திவலவிர்ு கவளப்ு ரபாலாமண்ு ரடலாும்ு ா
காந்ு தி ய வ்ு ாசடரராறவிார்ு .ா



காந்ு தி ாதிமதாறதிரவிாளர்ு களடவ்ு ா
பதிாடர்ு சி்ு சி யாகாஈகபட்ு டாவி விாதிம்ு ,ாஎதிற்ு கம்ு ா
விவளயாதிாவி ட்ு கக்ு ாபகாடாவமாஇருந்ு திால்ு ,ா
சி றிதாவிவ்ு முவறாஅவிசி யமாகாஇருப்ு பவதிப்ு ா
பற்ு றியத.ாபநல்ு சிவ்ு ாமண்ு ரடலா,ாகாந்ு தி ய வ்ு ா
விார்ு தி்ு வதிகவளப்ு ாபடிதி்ு திாப றக,ாநாம்ு ாஎள யா
எதி ர்ு ப்ு வபாவி டாஅதி கமாகசி்ு ாபசிய்ு யாரவிண்ு கம்ு ா
எவ்ு றாலம்ு ,ாரவிறாவிவகயாவா
விவ்ு முவறவயதி்ு ாரதிர்ு ுாபசிய்ு யாரவிண்ு கம்ு ா
எவ்ு றார்ு .ாஉய ர ிப்ு வபக்ு ாகவறப்ு பதிற்ு காகாநாசிா
ரவிவலவயதி்ு ாரதிர்ு ுாபசிய்ு யலாம்ு ாஎவ்ு றார்ு .ா

1.3ாமில்ு மயவ்ு ாபபண்ு கள வ்ு ா ட்ு டவமப்ு பாவா
சுயாரவிவலவிாய்ு ப்ு பாமகள ர்ு ாசிங்ு கதி்ு வதிா
உருவிாக்ு க யாஇலாாபட்ு ாஅகதி்ு திதிாகப்ு ா
ரபசி வார்ு .ாசிமாதிாவம்ு ாஎவ்ு பதாநாம்ு ா
வி ரும்ு பக வ்ு றாகறிக்ு ரகாள்ு ாறகம்ு .ாநாம்ு ாஇவதிா
எப்ு பபாழதம்ு ாசிாதி க்ு காமுடியவி ல்ு வலா
எவ்ு றாலம்ு ாநாம்ு ாஅதிற்ு காமுயற்ு சி பசிய்ு யா
ரவிண்ு கம்ு ாகாரணம்ு ாஇருள்ு ாீண்ு கம்ு ாீண்ு கம்ு ா
விருவிதிற்ு காவிாய்ு ப்ு பாஉண்ு க.ா



இலாாகாந்ு தி வயமட்ு கமல்ு ல,ாக ங்ு வகயும்ு ா
எதி பராமதி்ு திார்ு .ாஅக ம்ு வசிய வ்ு ாஉய ர்ு நாடிா
விவ்ு முவறாய வ்ு வமாமட்ு கமல்ு ல,ாஅவ்ு படவ்ு ா
இருப்ு பதமாகம்ு .ாதிவதா
பசிாற்ு பபாிிுகள லம்ு ாஉவரகள லம்ு ாக ங்ு ா
அடிக்ு கடிா"பவிறப்ு பாபவிறப்ு வபாபவிள ரயற்ு றா
முடியாத,ாஅவ்ு பாமட்ு கரமாஅப்ு படிசி்ு ாபசிய்ு யா
முடியும்ு "ாஎவ்ு றா றிவிந்ு திார்ு ாஎவ்ு றார்ு ாஇலா.ா
இலாவி வ்ு ாகருதி்ு தகவளதி்ு ாபதிாடர்ு ந்ு தா
மிகதி யாவாகருதி்ு தவரகள்ு ாவிந்ு திவ.ாஅவிர்ு ா
எப்ு பபாழதம்ு ாமக்ு கவளசி்ு ாசி ந்ு தி க்ு கா
வவிக்ு க றார்ு .ாஅதிவ்ு ாப வ்ு ா
அவறக்ு கள்ு ள ருந்ு ரதிார வ்ு ாஉணர்ு ு,ா
விவ்ு முவறய வ்ு ாரவிர்ு கள்ு ாசிமூகக்ு ா
கட்ு டவமப்ு ப ல்ு ாஉள்ு ளவாஎவ்ு பதிாகாஇருந்ு தித.ா
கண்ு ககள்ு ,ாதப்ு பாக்ு க களக்ு காஅப்ு பால்ு ாஅதா
சிமூகங்ு கள வ்ு ாஅவமப்ு பாவிவரய லம்ு ா
விவ்ு முவறாபசிவ்ு றத.ா

1920ாறம்ு ாறண்ு டில்ு ா"காந்ு தி ாபல்ு கவலக்ு ாகிகம்ு "
எவ்ு றவிக்ு கப்ு பட்ு டகஜராதி்ு ாவி தி்ு யாாபடதி்ு வதிா



ந றவி யவிர்ு ாஅவாமிக்ு ாஷா.ாஇப்ு ரபாதாஅவிர்ு ா
அதிவ்ு ாதவணாரவிந்ு திராகும்ு ாஇருந்ு திார்ு .ா
அகதி்ு தாஅவிர்ு ாரபசி வார்ு .ா"இந்ு திப்ு ாபல்ு கவலக்ு ா
கிகம்ு ாஅவவதி்ு தாவிகப்ு பப்ு ாபாடங்ு கள லம்ு ா
காந்ு தி யாஒழக்ு காமதி ப்ு பகவளசி்ு ா
பசிால்ு மக்ு பகாகக்ு காமுயல்ு க றத.ாமாணவிர்ு கள்ு
நல்ு நற்ு றமலம்ு ாஉடல்ு ாஉவிப்ு ப லம்ு ா
ஈகபகவிதாஅவிர்ு கள்ு ாபடிப்ு ப வ்ு ாவிிக்ு கமாவா
பசியல்ு பாககள ல்ு ாஒவ்ு றாகாஇருக்ு க றத"ா
எவ்ு றார்ு .ா

உடல்ு நலப்ு ாபாதகாப்ு ப வ்ு ாவிவ்ு முவற,ா
அதிாவிதாமக்ு கள்ு ாதிங்ு களக்ு கதி்ு ாரதிவவிப்ு பகம்ு ா
மருந்ு தகவளாவிாங்ு கவிதிற்ு கப்ு ாபணமிவ்ு வமா
எவ்ு றாகாரணதி்ு தி வால்ு ாஇறந்ு தா
ரபாவிவதிப்ு பற்ு றிப்ு ாரபராசி ர யர்ு ாஷாாரபசி வார்ு .ா
இதிற்ு காவாரவிர்ு ாபபாருளாதிாராவிவ்ு முவற.ா
உலக ல்ு ாஎவ்ு றம்ு ாவி ர க வ்ு றாபபாருளாதிாரா
ஏற்ு றதி்ு திாி்ு வி வ்ு ாகாரணமாகா
அவி்ு விவ்ு முவறய ல்ு ாமவ திவ வ்ு ாரதிவவிகள்ு ா
தி யாகம்ு ாபசிய்ு யப்ு பகக வ்ு றவா



பசிாதி்ு தி வவாமறவிவரயவறாபசிய்ு விதிவ்ு ா
மூலமும்ு ,மக்ு கள்ு ாதிங்ு கவளாஎவி்ு விாறா
ந ர்ு விக தி்ு தக்ு ாபகாள்ு க றார்ு கள்ு ாஎவ்ு பதாபற்ு றிய
அடிப்ு பவடாஅம்ு சிதி்ு வதிாமறவிடிவிவமப்ு பதிவ்ு ா
மூலமும்ு ாசுகாதிாராவிவ்ு முவறவயாஅரசுா
எவி்ு விாறாவகயாள்ு க றதாஎவ்ு பதிற்ு காஒருா
உதிாரணதி்ு வதிாஅவாமிக்ு ஜா றிவார்ு .ா
ஜப்ு பாவ ல்ு ,ாகாப்ு பர வமாமுவறய ல்ு ாமாற்ு றம்ு ா
பசிய்ு யப்ு பட்ு க,ாஅதிவால்ு ாகாப்ு பர வமகள்ு ா
சுகாதிாரதி்ு ாபதிாடர்ு பவடயா
விண கரீதி யற்ு றபயவ்ு பாககளக்ு கப்ு ா
பயவ வ்ு றிசி்ு ாபசிய்ு யப்ு பட்ு டத.ாஅதிாவித,ாஒருா
அரசிாங்ு கம்ு ாஅல்ு லதாஅவமப்ு ப,ாமக்ு களக்ு கா
விிங்ு காஒருாமருந்ு தாதியார க்ு க றதாஎவ்ு றால்ு ,ா
அவிர்ு கள்ு ாஅவதிசி்ு ாபசிய்ு யாமுடியும்ு .ா

அபமர க்ு காவி வ்ு ாகாப்ு பர வமகள்ு ாபற்ு றியாஎவ்ு ா
நீண்ு டாகாலாறய்ு வி வ்ு ாரபாதாகட்ு டாயாஅறிுக்ு ா
க வடப்ு வபப்ு ாபற்ு றிாநாவ்ு ாஒருரபாதம்ு ா
ரகள்ு வி ப்ு பட்ு டரதிாஇல்ு வல.ாஇந்ு திக்ு ாகருதி்ு தா
எவக்ு காவி யப்ு பாகாஇருந்ு தித.ாநாள்ு ாமுழவிதம்ு ,



இந்ு திாவிவகயாவாசி ந்ு திவவகள்ு ாஎவக்ு கா
விந்ு திவிண்ு ணரமாஇருந்ு திவ.ாஒருவிர்ு ாப வ்ு ா
ஒருவிராக,ாமக்ு கள்ு ாகவிவமாகக்ு ா றியா
விரலாற்ு றக்ு ாகவதிகளடனம்ு ா
றி்ு ரநாக்ு ககளடனம்ு ,ாநமதாநவவாஉலக ல்ு ா
இந்ு திப்ு ாபாடங்ு கள வ்ு ாநவடமுவறப்ு ா
பகதி்ு திலடனம்ு ாகாந்ு தி ய வ்ு ாதிந்ு தவிங்ு கள ல்ு ா
நவிந்ு திவர்ு .ா

காந்ு தி ய வ்ு ாமுவ்ு வண ாவிரலாற்ு றாளர்ு கள ல்ு ா
ஒருவிராவாரபராசி ர யர்ு ாசுதர்ு ாசிந்ு தி ரா,ாநமதா
சிவிாவலசி்ு ாசுருக்ு கமாகாஎகதி்ு தவரதி்ு திார்ு .ா
முதிமல்ு ாவிரலாற்ு றாந கி்ு ுகவளக்ு ாபகாண்ு கா
தி ல்ு மாநகர வ்ு ாபதிருக்ு களக்ு கப்ு ாபபயர்ு ா
சூட்ு டப்ு பட்ு டத.ாப றகாதிற்ு ரபாவதியா
ந கி்ு ுகளக்ு காஏற்ு பாமக்ு கள்ு ாஅவிற்ு றக்ு கப்ு ா
பபயர்ு ாமாற்ு றம்ு ாபசிய்ு திவர்ு .ாஇப்ு ரபாக்ு கா
எவி்ு விாறாபதிாடங்ு க யதாஎவ்ு பவதிா
உதிாரணதி்ு தடவ்ு ாஅவிர்ு ாகறிப்ு ப ட்ு டார்ு .ா
ரபராசி ர யர்ு ாசிந்ு தி ராாஇந்ு திப்ு ாரபாக்ு வகா
"ந கி்ு காலதி்ு வதிாபாதகாக்ு கம்ு ாசிமுதிாயம்ு "ா



எவ்ு றாஅவிதி்ு திார்ு .ாஒருாறரம்ு பப்ு ாபள்ு ள ா
மாணவிவ்ு ாபயவ்ு பகதி்ு தம்ு ாபலவகய ல்ு ா
அவ்ு வறயாபய ற்ு சி ாமுடிந்ு திப றகாசுதி்ு திம்ு ா
பசிய்ு தவி கவிதாரபாலாநாம்ு ாவிரலாற்ு வறப்ு ா
பயவ்ு பகதி்ு திலாகாதாஎவ்ு றார்ு .ாநாம்ு ா
விரலாற்ு வறாவிாி்ு ந்ு தாஅதி மருந்ு தாகற்ு றக்ு ா
பகாள்ு ளாரவிண்ு கம்ு .ா

…ா

அருக லள்ு ளாஉணவிகதி்ு தி ல்ு ாகறிகள்ு ,ா
ரடாக்ு லா,ாரமார்ு ாறக யவிற்ு வறக்ு பகாண்ு டா
மக ி்ு சி்ு சி யாவாமதி யாஉணுக்ு கப்ு ாப றகா
நாங்ு கள்ு ாறசி ரமதி்ு தி ற்ு கதி்ு ாதி ரும்ு ப ரவாம்ு .ா
எவவவசி்ு ாசி லாகருதி்ு தக்ு கள்ு ா றம்ு படிா
ரகட்ு டவர்ு .ாநாவ்ு ாவதிர யதி்ு வதிாவிருவி தி்ு தகா
பகாண்ு ரடவ்ு .ாரபசி்ு சுாபதி ுா
பசிய்ு யப்ு படவி ல்ு வல.ாஅகதி்ு திாநாள்ு ாஎவ்ு வ டம்ு ா
வகயால்ு ாஎழதிப்ு பட்ு டாஇரண்ு காபக்ு கக்ு ா
கறிப்ு பகள்ு ாதிரப்ு பட்ு டவ.ாறவால்ு ா
அபமர க்ு காுக்ு காஎவதா17ாமண ரநரா



வி மாவப்ு ாபயணதி்ு தி ல்ு ாஉலக வ்ு ா
விவ்ு முவறவயசி்ு ாசிட்ு டதி்ு தி வ்ு ாவி தி ாஎவ்ு றா
கருதி்ு தடவ்ு ாஇவணதி்ு தாரநாக்ு காஎவ்ு ா
முயற்ு சி வயாமறகட்ு டவமப்ு பசி்ு ாபசிய்ு ரதிவ்ு .ா

1963ாறம்ு ாறண்ு டில்ு ாஜாவ்ு ாஎஎப்ு .ாபகவ்ு வடிா
இலதி்ு தவ்ு ாஅபமர க்ு காஇராஜதிந்ு தி ர கள வ்ு ா
கழவி ல்ு ாஉவரயாற்ு றிவார்ு .ா"அவமதி யாவா
பரட்ு சி வயாநாம்ு ாசிாதி்ு தி யமற்ு றதாறக்ு க வால்ு ா
விவ்ு முவறப்ு ாபரட்ு சி ாதிவி ர்ு க்ு காமுடியாதித"ா
எவ்ு றாஅவிர்ு ா றிவார்ு .ா

ஜாவ்ு ாஎஎப்ு .ாபகவ்ு வடிாஒருா
வபதி்ு தி யக்ு காரவ வ்ு ாவிவ்ு முவறசி்ு ாபசியலால்ு ா
பகால்ு லப்ு பட்ு டார்ு ,ாறவால்ு ாஐந்ு தா
றண்ு ககளக்ு காப வ்ு வர்ு ாமார்ு ட்ு டிவ்ு ாலதிர்ு ாக ங்ு
வி யட்ு நாம்ு ாரபாருக்ு காஎதி ராகப்ு ாரபசி யரபாதா
அவிரதாவிார்ு தி்ு வதிகவளாரமற்ு பகாண்ு டார்ு .ா
வி யட்ு வாம்ு ாரபார்ு ,ாவி யட்ு நாமியாமக்ு களக்ு கா
எதி ராவாஅதி ர்ு சி்ு சி யட்ு கம்ு ாவிவ்ு முவறசி்ு ா
பசியலாகம்ு ாஎவ்ு றாக ங்ு ா றிவார்ு .ா



அபமர க்ு கப்ு ாவபயவ்ு களக்ு கம்ு ா
பபண்ு களக்ு கம்ு ாஎதி ராவாவிவ்ு முவறாஅப்ு ா
ரபார்ு .ாதிாங்ு கள்ு ாபர ந்ு தபகாள்ு ளாதிாஅல்ு லதா
றதிரவிள க்ு காகாஒருாரபார ல்ு ாஅவிர்ு கள்ு ா
ஈகபகதி்ு திப்ு ாபட்ு டவர்ு .ாஅபமர க்ு காமாந லதி்ு தி ல்ு ா
ரமலம்ு ாஒருாஅதி ர்ு சி்ு சி யட்ு கம்ு ாபசியல்ு ,ாகருப்ு ப வ
றண்ு கள்ு -பபண்ு கள்ு ாீதிாவாவிவ்ு முவறா
எவ்ு றம்ு ாக ங்ு ாகறிப்ு ப ட்ு டார்ு .ா

"ஒழக்ு காமதி ப்ு பக்ு களக்ு காவாதவி ரப்ு ாபரட்ு சி "ா
எவ்ு றாபகவ்ு வடிா றியாவிிிமுவறவயாநாம்ு ா
முறிதி்ு தக்ு ாபகாண்ு டதிாகாக ங்ு ா றிவார்ு .ாநமதா
சிமூகதி்ு தி வ்ு ாரவிர்ு க்ு ாகாரணங்ு கவளக்ு ாகண்ு டறிய
ரவிண்ு கமாவால்ு ா"நாம்ு ாபபாருள்ு ாசிார்ு ந்ு திா
சிமூகதி்ு தி ல்ு ாஇருந்ு தாமவ திவ்ு ாசிார்ு ந்ு திாசிமூகமாக
மாறாரவிண்ு கம்ு "ாஎவ்ு றார்ு ாக ங்ு .ாநமதா
உலகதி்ு வதிாமறகட்ு டவமப்ு பசி்ு ாபசிய்ு யா
ரவிண்ு கம்ு ாஎவ்ு றம்ு ா றிவார்ு ா

நமதாஇவி்ு ுலக ல்ு ாஉள்ு ளாஇந்ு திாவிவகயாவா
கட்ு டவமப்ு பாசூி்ு ந வலகவளாறராயா



ரவிண்ு கமாவால்ு ாநம்ு வமாநாரமாஎவி்ு விாறா
றள்ு க ரறாம்ு ாஎவ்ு பவதிா
மாற்ு றியவமப்ு பததிாவ்ு ாவிிி.ாசிட்ு டதி்ு தி வ்ு ா
வி தி கவளப்ு ாப வ்ு பற்ு றவிதிவ்ு ாமூலம்ு ாஇவதிசி்ு ா
பசிய்ு க ரறாம்ு .ாஅபமர க்ு காவி கதிவலப்ு ா
ப ரகடவதி்ு தி வாலம்ு ாஅரசி யலவமப்ு ப வ்ு ா
13றவிதாசிட்ு டதி்ு தி ருதி்ு திதி்ு தி வாலம்ு திாவ்ு ா
அடிவமதி்ு திவம்ு ாமுடிுக்ு கவிரதி்ு ாபதிாடங்ு க யத.ா

எதி ர்ு பார்ு க்ு கப்ு பட்ு டாஅடிவமாமுவறய வ்ு ாமுடிு,
அபமர க்ு காவி ல்ு ாஉடரவாபங்ு காஅறவிவடக்ு கா
எதி ராவாரபாராட்ு டமாகாமாறியத.ா
இந்ு தி யாவி ல்ு ,ாஉள்ு நாட்ு காநீலசி்ு சிாயா
வி விசிாய கள வடய ல்ு ாபங்ு காஅறவிவடா
இருந்ு தித.ாபவிள நாட்ு காஒப்ு பந்ு திாமுவறவயா
காந்ு தி ாபதிவ்ு வாப்ு ப ர க்ு காவி ல்ு ாஎதி ர்ு தி்ு திார்ு .ா
1917ாறம்ு ாறண்ு காஇந்ு தி யப்ு ாபலம்ு பபயர்ு தில்ு ா
சிட்ு டதி்ு தி வ்ு படி,ாக ர்ு மிட்ு டிாஎவ்ு றாபகாடரமாவா
முவறவயாபவிள ரயற்ு றியாப றகதிாவ்ு ா
இந்ு தி யாவி ல்ு ாஇவி்ு விாறாவாதிவ்ு வ சி்ு வசியற்ு றா
அடிவமதி்ு திவம்ு ாமுடிுக்ு காவிந்ு தித.ா



விாக்ு கப்ு பதி ுக்ு காவாரபாராட்ு டம்ு ா
விாக்ு கள க்ு கம்ு ாஉர வமயுடவ்ு ாமுடிவிவடந்ு தித.ா
பதிவ்ு வாப ர க்ு காவி ல்ு ாந றபவிறிா
முடிுக்ு கவிந்ு திுடவ்ு ா1964ாறம்ு ாறண்ு டிவ்ு ா
சி வி ல்ு ாஉர வமகள்ு ாசிட்ு டதி்ு தி வ்ு ாமூலம்ு ,ா
ப ர வி வவாரபசிப்ு பட்ு டதா.ாஒவி்ு பவிாருா
ரபாராட்ு டமும்ு ாமுடிவிவடந்ு தாமற்ு பறாவ்ு றா
றரம்ு ப தி்ு தித.ா

எந்ு திாஒருாசிந்ு திர்ு ப்ு பதி்ு தி லம்ு ாஇந்ு திா
ப ரசி்ு சி வவகள்ு ாஉண்ு வமயாகதி்ு ாதர்ு ந்ு தா
வி டவி ல்ு வல,ாறவால்ு ாபதிாடர்ு சி்ு சி யாவா
ரபாராட்ு டாஇயக்ு கதி்ு தி வ்ு ாஒருாபகதி யாகா
மட்ு கரமாஅவிற்ு வறாரநாக்ு காமுடியும்ு .ா
அடிவமதி்ு திவம்ு ாஇவ்ு னம்ு ாநம்ு ாஉலக ல்ு ா
உள்ு ளத.ாஅபமர க்ு கா,ாயாவிருக்ு கம்ு ா
விாக்ு கர வமாஎவ்ு க றத.ாறவால்ு ாவிாக்ு பககப்ு ப
விர க்ு காபதி லாகாஇப்ு ரபாதாஇவப்ு ப ர ப்ு பா
விாக்ு காளர்ு ாஅவடயாளாசிட்ு டங்ு களாகா
மாறிய க்ு க றத.ாவிாக்ு காளர்ு ாரமாசிடிசி்ு ா
சி க்ு கவலதி்ு ாதிவி ர்ு ப்ு பதிற்ு காஇசி்ு சிட்ு டங்ு களால்ு ா



பயவ ல்ு வல,ாறவால்ு ாமக்ு கள்ு ா
விாக்ு கள ப்ு பவதிக்ு ாகவறக்ு க றத.ா

நாம்ு ாஒருரபாதம்ு ாநம்ு ாஉலகதி்ு வதிா
முழவமயாவதிாகாமாற்ு றமுடியாத.ாறவால்ு ,ா
ஒருாதவமக்ு காபதி ல்ு ாமற்ு பறாருாதவமா
விருக றத.ாஅப்ு ரபாதாநம்ு மிடமுள்ு ளா
கருவி கவளப்ு ாபயவ்ு பகதி்ு திாரவிண்ு கம்ு ,ா
அவிற்ு றில்ு ாமிகும்ு ாவிமவமாவிாய்ு ந்ு திதா
சிட்ு டதி்ு தி வ்ு ாவி தி .ாஒருாஜவநாயகாசிமூகதி்ு தி ல்ு ,ா
அரசிாங்ு கம்ு ாநமக்ு கா(மக்ு களக்ு க)சி்ு ாபசிாந்ு திம்ு .ா
அதிவ்ு ாமக்ு களாகாநாம்ு ாவி தி கவளயும்ு ாநம்ு ா
கடவமகவளயும்ு ாவிவரயறக்ு க ரறாம்ு .ாநமதா
அரசிாங்ு கங்ு கள்ு ாபபரும்ு பாலம்ு ாநமக்ு கதி்ு ா
பதிாவலவி லாஉள்ு ளவ.ாஅக்ு கவறயற்ு றம்ு ா
உள்ு ளவ.ா(உண்ு வமய ரலாஅப்ு படிதி்ு திாவ்ு ா
உள்ு ளவ).ால்ு ாநமதாபசிாந்ு திதி்ு வதியும்ு ா
சிட்ு டதி்ு தி வ்ு ாவி தி வயயும்ு ாபயவ்ு பகதி்ு தி வால்ு ா
உண்ு வமயாவாமாற்ு றம்ு ாந கழம்ு .ா



சிட்ு டதி்ு தி வ்ு ாறட்ு சி க்ு காமூவ்ு றாவி தி கள்ு ா
உள்ு ளவ.ாமுதிலாவிதிாக,ாநாம்ு ாசிட்ு டதி்ு வதிா
முவ்ு வதிாகாஇயற்ு றாரவிண்ு கம்ு .ா
ரபாக றரபாக்ு க ல்ு ாசிட்ு டதி்ு வதிாஇயற்ு றி,ா
ப வ்ு ரவாக்ு க ப்ு ாபார்ு தி்ு த,ாஇவி்ு வி திசி்ு ாபசியல்ு கள்ு ா
சிட்ு டதி்ு தக்ு கப்ு ாபறம்ு பாவவவிாஎவ்ு றா
பசிால்ு லக்ு  டாத.ாஇந்ு திக்ு ா
பகாள்ு வகவயதி்ு திாவ்ு ாஜாவ்ு ாறடம்ு ஸ்ு ாவிாக்ு கசி்ு ா
சிாதர யதி்ு தடவ்ு ாகறிப்ு ப ட்ு டார்ு .ாஇதா
மவ திர்ு களக்ு காவாரதிசிம்ு ாஅல்ு ல,ாஒருா
சிட்ு டதி்ு தி வ்ு ாரபரரசுாஎவ்ு றார்ு ாஅவிர்ு .ா

இரண்ு டாவிதாவி தி யும்ு ாஅவவவிருக்ு கம்ு ா
பதிர ந்ு தி ருக்ு காரவிண்ு கம்ு .ாசிட்ு டதி்ு வதிா
அறியாமல்ு ாஇருப்ு பதாமவ்ு வ க்ு காமுடியாதிா
கற்ு றம்ு .ாஇந்ு திாபகாள்ு வகாமிகும்ு ா
பதிர ள விாகும்ு ாசுலபமாகும்ு ாஇருக்ு க றத.ா
றவால்ு ாஅதி கமாகசி்ு ாசிட்ு டதி்ு வதிாீறபவிர்ு கள்ு ா
இவதிரயாகாரணமாகக்ு ா றக றார்ு கள்ு ா
எவ்ு பவதிாஎவதாககவமயாவா
அனபவிதி்ு தி வ்ு மூலம்ு ாஅறிந்ு தபகாண்ு ரடவ்ு .ா



முதில்ு ாஇரண்ு காபகாள்ு வககள வ்ு படி,ா
சிட்ு டதி்ு வதிாஇயற்ு றவிதம்ு ாஅவவவிருக்ு கம்ு ா
பதிர யப்ு பகதி்ு தவிதம்ு ாமிகும்ு ாரதிவவி.ா
றவால்ு ாஇவவிாரபாதமாவவவிாஅல்ு ல.ா
அபமர க்ு காவி ல்ு ,ாபதிற்ு க ல்ு ,ா
பவிள்ு வளயர்ு க்ு காவாரசிவவிமுகப்ு பகள ல்ு ா
கருப்ு பந றாமக்ு கள்ு ாஉண்ு ணக்ு  டாதாஎவ்ு பதா
சிட்ு டம்ு .ாரமற்ு கண்ு டாஇரண்ு கா
பகாள்ு வககள வ்ு படிாஇவதிாஅவவவிருக்ு கம்ு ா
அறிவி க்ு கலாம்ு .ாஇதாசிட்ு டதி்ு தி வ்ு ாவி தி திாவ்ு ,ா
றவால்ு ாசிட்ு டதி்ு தி வ்ு ாவி தி யும்ு ாஅல்ு ல.ா

மூவ்ு றாவிதாவி தி ,ாசிட்ு டங்ு கள்ு ாயாவிருக்ு கம்ு ா
பபாதவிாவவவிாஎவ்ு பத.ாஅவவிாஒருா
நபருக்ு காஅல்ு லதாஒருாகழவி ற்ு கா
மட்ு கமாவவவிாஅல்ு ல.ா"இந்ு தி யர்ு களம்ு ,ா
றசி யர்ு களம்ு "ாதிங்ு கவளதி்ு ாதிாங்ு கரளாபதி ுா
பசிய்ு யாரவிண்ு கம்ு ,ாஒருாபுண்ு காபதி ுாவிர ா
பசிலதி்ு திாரவிண்ு கம்ு ,ாஅவிர்ு களதாபதி ுா
றவிணங்ு கவளாஎல்ு லாாரநரங்ு கள லம்ு ா
எகதி்ு தசி்ு பசில்ு லாரவிண்ு கம்ு ,ாஎவ்ு பதாஇந்ு திா



அடிப்ு பவடாவி தி வயாீறவிதிாகம்ு .ா
இதிற்ு காகதி்ு திாவ்ு ாகாந்ு தி ாபதிவ்ு ா
றப்ு ப ர க்ு காவி ல்ு ாசிதி்ு தி யாக ரகம்ு ாமூலம்ு ா
ரபாராடிவார்ு .ா

நமதாநவவாஉலக ல்ு ாவிவ்ு ாமுவறாஉள்ு ளத,ா
அவதிாநீக்ு காநாம்ு ாீண்ு கம்ு ாரபாரடரவிண்ு கம்ு .ா
சிாம்ு ாரபசி யாவிவ்ு முவற,ாஅரசி வ்ு ாவிவ்ு முவற,ா
பயங்ு கரவிாதிாவிவ்ு முவற,ாஅண்ு வடா
நாககளக்ு காஎதி ராவாமக்ு கள வ்ு ாவிவ்ு முவறா
ரபாவ்ு றாவிவ்ு முவறகள்ு ாஉள்ு ளவ.ாறவால்ு ா
உடல்ு ாரீதி யாவாவிவ்ு முவறக்ு காஅப்ு பால்ு ா
ரமலம்ு ாந வறயாஉள்ு ளத.ாஉலகதி்ு தி ல்ு ா
அதி ர்ு சி்ு சி யட்ு கம்ு ாபவிப்ு பமயமாதில்ு ாமற்ு றம்ு ா
மாசுபாட்ு காவிவ்ு முவறாஉள்ு ளத.ாரநாய்ு ,ாநீர்ு ப்ு ா
பற்ு றாக்ு கவற,ாஉணுாமிகதி யாகாஉள்ு ளா
காலதி்ு தி ல்ு ாபஞ்ு சிம்ு ாரபாவ்ு றவிற்ு றிவ்ு ா
விவ்ு முவறயும்ு ாஉள்ு ளவ.ா

சிட்ு டதி்ு தி வ்ு ாவி தி ாசிட்ு டம்ு ாஅவவதி்ு தக்ு கம்ு ா
பபாதவிாவதாஎவ்ு க றத,ாறவால்ு ாஇவ்ு றா



அப்ு படிாஇல்ு வல.ாநாம்ு ாஅவதிசி்ு ாசிர பசிய்ு யா
ரவிண்ு கம்ு ,ாறவால்ு ாநமக்ு காரமலம்ு ாபலா
ரதிவவி.ாபபாருளாதிாராவிாய்ு ப்ு ப ல்ு ாசிமதி்ு தவிம்ு ,ா
அரசி யல்ு ாவிாய்ு ப்ு ப ல்ு ாசிமதி்ு தவிம்ு ாரவிண்ு கம்ு .ா
நமதாஅரசிாங்ு கங்ு கள்ு ாஇயங்ு கம்ு ாமுவறவயா
மாற்ு றி,ாஉலகதி்ு வதிாமறவிடிவிவமப்ு பதிவ்ு ா
மூலம்ு ாமட்ு கரமாஇவ்ு றாஇருக்ு கம்ு ா
ப ரசி்ு சி வவகவளதி்ு ாதர்ு க்ு காமுடியும்ு .ா

நமதாஇண்ு டர்ு பநட்ு ாஉலக ல்ு ,ாநாம்ு ாஇவ்ு பவாருா
ப ரசி்ு சி வவவயயும்ு ாதர்ு க்ு காரவிண்ு கம்ு ,ாஅதா
அறிுாக வடப்ு பதிற்ு காவாசிமதி்ு தவிம்ு .ா
இவணயதி்ு தி வ்ு ாபபரும்ு ாவிாய்ு ப்ு வபப்ு ா
பபற்ு றிருந்ு திாலம்ு ,ாநாம்ு ாபபரும்ு பாலம்ு ாஎல்ு லாா
அறிவவியும்ு ாமவறதி்ு தாவவிதி்ு தி ருக்ு க ரறாம்ு .ா
அறிுாபபறவிதிற்ு கதி்ு ாதிவ யார வ்ு ாஅனமதி ா
ரதிவவிப்ு பகக றத.ாஅறிுாஉலகாஅளவி ல்ு ா
க வடப்ு பதாநம்ு ாகாலதி்ு தி வ்ு ாபபரும்ு ாவிாக்ு கறதி ,
நமதாதிவலமுவறய வ்ு ாமிகப்ு பபர யாசிவிால்ு .ா
இதாநமதாவிாய்ு ப்ு ப.ாஎதி ர்ு காலதி்ு தக்ு காநாம்ு ா
வி ட்ு கசி்ு பசில்ு லம்ு ாபகாவட.ாஎல்ு லாவிற்ு வறயும்ு ா



சிர பசிய்ு யும்ு ாஒவ்ு றாஎதி ர்ு காலம்ு திாவ்ு .ாஅதா
நமக்ு காஅடிதி்ு திளதி்ு வதிாஅவமக்ு காமுடியும்ு .ா
எவரவிாநாம்ு ாஜவநாயகாசிமூகங்ு கள ல்ு ாநம்ு வமா
நாம்ு ாஎவி்ு விாறாறளக வ்ு ரறாம்ு ாஎவ்ு றா
ரகள்ு வி கள ல்ு ாநாம்ு ாபங்ு ரகற்ு க ரறாம்ு .ா

…ா

2016ாறம்ு ாறண்ு டிவ்ு ாப ற்ு பகதி ய ல்ு ாசிாமுடவ்ு ா
நாவ்ு ாபசிய்ு திாபயணம்ு ாஎவ்ு ாகண்ு கவளதி்ு ா
தி றந்ு தாவி ட்ு டத.ாஅபமர க்ு காவி ல்ு ா10ா
றண்ு ககள்ு ாநடதி்ு தி யாரபாராட்ு டதி்ு தி ற்ு காஅதா
ஒருாமாற்ு றாமருந்ு திாகாஇருந்ு தித,ா
சிட்ு டவி தி கவளாபவிள ய கவிதிற்ு காகாநாவ்ு ா
விிக்ு கதி்ு ாதிாக்ு கல்ு ாபசிய்ு ரதிவ்ு .ாஅதினடவ்ு ா
 ட்ு டாட்ு சி ாநீதி பதி கள்ு ாபபாதப்ு ாபாதகாப்ு பா
வி தி கள்ு பற்ு றிாநாவ்ு ாரபசி யவதிா
அனமதி க்ு கவி ல்ு வல.ாஇந்ு திப்ு ாபயணம்ு ாஇந்ு தி யா
விாி்ு க்ு வகாபற்ு றிாஎவ்ு ாகண்ு கவளதி்ு ாதி றந்ு தித.ா
றவால்ு ,ாநாம்ு ாரபாராடிவால்ு ,ாஉலகதி்ு வதிா



மாற்ு றலாம்ு ாஎவ்ு றாநம்ு ப க்ு வகவயயும்ு ா
அள தி்ு தித.ா

காந்ு தி ய வ்ு ாறசி ரமதி்ு தி ற்ு காவி ஜயம்ு ாபசிய்ு தித,ா
இராஜஸ்ு திாவ ல்ு ாறற்ு றியாஉவரகள்ு ,ா
தி ல்ு மய ல்ு ாபாராளமவ்ு றாஉறப்ு ப வர்ு கவளசி்ு ா
சிந்ு தி தி்ு தித,ாஇவவிபயல்ு லாம்ு ாநாவ்ு ா
பபாக்ு க ஷமாகப்ு ாரபாற்ு றம்ு ாஅனபவிங்ு கள்ு .ா
நாவ்ு ாமுதிமல்ு ாதி ல்ு மாவிந்ு திாரபாதாபயணம்ு ா
திவ தி்ு திவ்ு வமாவிாய்ு ந்ு திதிாகாஇருக்ு கம்ு ாஎவ்ு றா
எவக்ு காபதிர யும்ு .ாசிாம்ு ாசி லாமண ாரநரங்ு களக்ு க
முவ்ு வரராவிந்ு தி ருந்ு திார்ு .ாவி மாவதி்ு தி வ்ு ா
கதிவிருக ல்ு ாவி மாவாபநறிமுவறா
அதி கார வயசி்ு ாசிந்ு தி தி்ு தாவி மாவாமரபகவளா
ந வறரவிற்ு றிரவவ்ு .ாதி ரவஷ்ு ாதி ர ரவிதி ய வ்ு ா
அரசுாபங்ு களாவவிாவிந்ு திவடந்ு ரதிவ்ு ,ாமுதில்ு ா
முவறயாகாதி ரவவஷாரநருக்ு கரநர்ு ா
பார்ு தி்ு ரதிவ்ு .ாஅங்ு காரமலம்ு ாஇருந்ு திவிர்ு ,ாமாவவி்ு ா
சி ங்ு .ாஒருாகவிர்ு சி்ு சி கரமாவாபதிாிிலதி பர்ு ,ா
வி மாவாறம்ு பலவ்ு ஸ்ு ாரசிவவிாஉள்ு ள ட்ு டாபலா
வி மாவப்ு ாரபாக்ு கவிரதி்ு தாரசிவவிகள வ்ு ா



உர வமயாளர்ு ,ாதி ரவஷுக்ு கம்ு ாசிாமுக்ு கம்ு ா
பவியாநண்ு பர்ு .ாதிாஜ்ு ாரஹோட்ு டமல்ு ாஜப்ு பாவ ய
உணுாவி கதி ய ல்ு ாஇருாஉணவி ற்ு காமாவவி்ு ா
எங்ு கவளாஅவிதி்ு தசி்ு ாபசிவ்ு றார்ு .ாநாங்ு கள்ு ா
மாதி்ு சுரதிக்ு ாசூப்ு ாகடிதி்ு தாசுஷிவயசி்ு ா
சிாப்ு ப ட்ு டரபாத,ாஅவ்ு வவாபதிரசிாாபற்ு றியா
ரபசி்ு சுாவிந்ு தித.ா

மாவவி்ு ா"ஓ!ாஅவிர்ு ாசி றந்ு திவிர்ு !"ாஎவ்ு றா
கறிப்ு ப ட்ு டார்ு .ாநீங்ு கள்ு ாஅவிவரசி்ு ா
சிந்ு தி தி்ு தி ருக்ு க றர்ு களாாஎவ்ு றாரகட்ு ரடவ்ு .ா
மாவவி்ு ாசி றிதி்ு திவிாறாபதிரசிாாதிவதாபபயர கம்ு ா
வி ிாவி ல்ு ாதிவலவமாதிாங்ு க வார்ு ாஎவ்ு றா
எவ்ு வ டம்ு ா றிவார்ு .ாஅவிர்ு ாகதி்ு ரதிாமக்ு கராா
எவ்ு றாரகட்ு ரடவ்ு ,ாஅவிர்ு ாசி ர தி்ு த,ாஅதா
ப ரசி்ு சி வவாஇல்ு வலாஎவ்ு றாபசிாவ்ு வார்ு .ாஅவிர்ு ா
ககம்ு பதி்ு தி வ்ு ாபவியாநண்ு பர்ு ாஎவ்ு றார்ு .ாஅவிர்ு ா
திவதாவகப்ு வபவயாபவிள ரயாஎகதி்ு தா
பவ்ு முறவில்ு ாபசிய்ு யும்ு ாஅவ்ு வவாபதிரசிாுடவ்ு ா
திாவ்ு ாகிந்ு வதியாகாஇருந்ு திாந ிற்ு படதி்ு வதிக்ு ா
காட்ு டிவார்ு .ா



நாவ்ு ாஅப்ு படதி்ு தி வால்ு ாஈர்ு க்ு கப்ு பட்ு ரடவ்ு .ாசிாம்ு ா
பசிாவ்ு வார்ு ா"றமாம்ு ,ாஅவிர்ு ாதிளராதிவிர்ு .ா
எவ்ு வவாஒருாமுவறாவி மாவதி்ு தி ல்ு ா
சிந்ு தி தி்ு திரபாதாஒருாவி வி மயப்ு ாபவ திசி்ு ா
பசிாற்ு கள்ு ாஇருந்ு திாஅட்ு வடவயக்ு ாபகாகதி்ு தா
படிக்ு காபசிாவ்ு வார்ு ."ாஅவிர்ு ாஅவி்ு விாறாந வறயசி்ு
பசிய்ு திார்ு ாஎவ்ு றார்ு ாசிாம்ு .ாஅவிர்ு ாஇவ்ு னம்ு ா
அவிரதாஅட்ு வடகவளாவவிதி்ு தி ருக்ு க றார்ு .ா

இதாபமய்ு யாகரவிாமிகும்ு ாகறிப்ு ப டதி்ு திக்ு கதா
எவ்ு றாநாவ்ு ா றிரவவ்ு .ாநாங்ு கள்ு ாநாவ்ு காரபர்ு ா
இருாஉணவவிாஅருந்ு தக ரறாம்ு ,ாஎங்ு கள ல்ு ா
இருவிர்ு ாஅவ்ு வவாபதிரசிாவவிா
அறிந்ு தி ருந்ு திார்ு கள்ு .ாசிாமும்ு ாமாவும்ு ாசி ர க்ு கதி்ு ா
பதிாடங்ு க வார்ு கள்ு .ா

தி ரவஷ்ு ாபகால்ு கதி்ு திாவி ல்ு ாஇருந்ு தா
பாராளமவ்ு றாஉறப்ு ப வராகாரதிர்ு ந்ு பதிகக்ு கப்ு ா
பட்ு டவிர்ு .ாஅங்ு கதிாவ்ு ாஅவ்ு வவாபதிரசிாவி வ்ு ா
திவலவமயகம்ு ாஇருந்ு தித.ாதி ரவஷ்ு ாசி ர தி்ு திார்ு ,ா
அவிரும்ு ாஅவிருவடயாமவவவி யும்ு ாஅவ்ு வவா



பதிரசிாவவிதி்ு ாதிவதாசி றியாகார ல்ு ாநகர்ு ா
முழவிதம்ு ா ட்ு டிசி்ு பசிவ்ு றள்ு ளதிாகக்ு ா
 றிவார்ு .ாஅவிர்ு ாமுவ்ு ாஇருக்ு வகய ல்ு ாஅமர்ு ந்ு த,ா
தி ரவஷுக்ு கம்ு ாஅவிரதாமவவவி க்ு கம்ு ாஎங்ு ரகா
ரபாகாரவிண்ு கம்ு ாஎப்ு படிாஓட்ு டாரவிண்ு கம்ு ா
எவ்ு றாபசிால்ு விதாவிிக்ு கம்ு .ாஅவிர்ு ா
அவமதி க்ு காவாரநாபல்ு ாபர சுாபபற்ு றாதி ரும்ு ப ா
விந்ு திரபாத,ாதி ரவஷ்ு ாதி ல்ு மய மருந்ு தா
பகால்ு கதி்ு திாவி ற்ு காஅவிருடவ்ு ாபயணம்ு ா
பசிய்ு திார்ு .ாஅவிரதாவட்ு டிற்ு கம்ு ாபசிவ்ு றார்ு .ா"அவிர்ு
மிகும்ு ாவிமவமயாவாவி ருப்ு பறதி ா
பவடதி்ு திவிர்ு ,"ாஎவ்ு றார்ு ாதி ரவஷ்ு .ா

இருாஉணவிருந்ு தி யாஎங்ு கள்ு ாநாவ்ு காரபர ல்ு ,ா
மூவ்ு றரபர்ு ாஅவ்ு வவாபதிரசிாவவிதி்ு ா
திவ ப்ு பட்ு டாமுவறய ல்ு ாஅறிந்ு திவிர்ு கள்ு .ாநாவ்ு ா
இதி ல்ு ாஈர்ு க்ு கப்ு பட்ு ரடவ்ு .ாபமய்ு யாகரவிாஇந்ு தி யாா
எவக்ு காகற்ு ப க்ு காந வறயாவி ஷயங்ு கள்ு ா
இருந்ு திவ.ாஇந்ு திாசிதி்ு தி யாக்ு க ரகாஇயக்ு கதி்ு தி வ்ு ா
சிாதி்ு தி யமாவாபவிற்ு றிய ல்ு ாஎவதாநம்ு ப க்ு வகா
பதப்ு ப க்ு கப்ு பட்ு டத.ாஅபமர க்ு காவி லம்ு ா



ஐரராப்ு பாவி லம்ு ாசிட்ு டதி்ு தி வ்ு ாீதாந கி்ு ந்ு திா
திாக்ு கதில்ு களால்ு ாநாவ்ு ாநம்ு ப க்ு வகவயா
இிந்ு தவி ட்ு ரடவ்ு ,ாஇந்ு தி யாவி ல்ு ா
சுரங்ு கப்ு பாவதிய வ்ு ாமுடிவி ல்ு ாஒருாஒள வயக்ு ா
கண்ு ரடவ்ு .ாஇந்ு தி யாவி ல்ு ாமக்ு கள்ு ாஎவ்ு ா
பசிால்ு வலக்ு ாரகட்ு பார்ு கள்ு .ாநீதி பதி ாராவரடா
மிகும்ு ாபபாருதி்ு திமாகக்ு ாகறிப்ு ப ட்ு டவிாற,ா
எவக்ு கக்ு ாகல்ு வி ாதிரும்ு ,ாஎவ்ு ா
றட்ு சி யாளர்ு கவளக்ு ாகற்ு கசி்ு ாபசிய்ு யும்ு ாநாவ்ு ா
அடிக்ு கடிாஇந்ு தி யாாதி ரும்ு பதி்ு ாதர்ு மாவ தி்ு ரதிவ்ு .ா
அறிுாக வடப்ு பதாஎவ்ு பதாநம்ு ாகாலதி்ு தி வ்ு ா
பபரும்ு ாகறிக்ு ரகாள்ு ாறகம்ு .ாஅதாநம்ு ா
காலதி்ு தி வ்ு ாமிகப்ு ாபபர யாசிவிாலம்ு ாறகம்ு .ாஎவ்ு ா
முயற்ு சி கவளாபதப்ு ப ப்ு பதி ல்ு ாஉறதி யுடவ்ு ா
நாவ்ு ாஇந்ு தி யாவி மருந்ு தாதி ரும்ு ப ரவவ்ு .ா

சிாபர்ு மதி ாறசி ரமதி்ு தி ல்ு ாபண மவவய ல்ு ாசிாம்ு ா
ப தி்ு ரராதிாாதிகவில்ு கவளக்ு ாகறிப்ு பபகக்ு க றார்ுா ா.ாாா

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30205703711/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30205703711/in/album-72157671643503784/


சிாபர்ு மதி ாறசி ரமதி்ு தி ல்ு ாசிாராபாய்ு ஜிா
(ாாரகாப்ு பவறாவவிதி்ு தி ருப்ு பவிர்ுா ா)ாா ாகாவலாஉணுாா ா
அருந்ு ததில்ுா ா.ாாா

கார்ு ல்ுா ா,ாாாசிாம்ுா ா,ாாாதி ரவஷ்ு ாதி ர ரவிதி ாமூவிரும்ு ாா ா
சிாபர்ு மதி ாறசி ரமதி்ு தி ல்ு ாந ிற்ு படங்ு களக்ு பகவா
ந ற்ு றல்ுா ா.ாாா

ரகாசி்ு ரப்ு ாறசி ரமதி்ு தி ல்ு ாமாணவிர்ு கள்ு ாநல்ு ா
நற்ு றல்ுா ா.ாாா

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29660838164/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29660838164/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29660838164/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29660844344/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29660844344/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29660844344/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29994662580/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29994662580/in/album-72157671643503784/


ரகாசி்ு ரப்ு ாறசி ரமதி்ு தி ல்ு ாகாந்ு தி ாதிபால்ு ா
கார்ு ககவளாஇலாாபட்ு ாபார்ு வவிய கக றார்ுா ா.ாா

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273851189/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273851189/in/album-72157687780224431/


பள்ு ள ாமாணவிர்ு கள்ு ாசிாபர்ு மதி ாறசி ரமதி்ு தி ல்ு ா
 கதில்ுா ா.ாாா

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30291248355/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30291248355/in/album-72157671643503784/


அதமர க்ு காவி லம்ு  இர்ு தி யாவி வி லம்ு  

அுறவக்ு  க வடி்ு ப, டாக்ு டர்ு  சிாம்ு  

ி தி்ு ரராதிாவி ன்ு  குறி்ு பகள்ு

2017, ஜூன்ு  14, இவணையக்ு  காி்ு ிகம்ு , சிான்ு  
ி ரான்ு சி ஸ்ு ரகா 

தூதிர்ு ாபவிங்ு கரடசிவ்ு ாஅரசிாக்ு ாஅவிர்ு கரள,ாஎவ்ு ா
நண்ு பர்ு ாகார்ு ல்ு .ாஅவிவராஎவக்ு கப்ு ாபலா
றண்ு ககளாகதி்ு ாபதிர யும்ு .ாஇந்ு தி யாவி லம்ு ,ா
அபமர க்ு காவி லம்ு ாஒவ்ு றாகாஇவணந்ு தா
பண யாற்ு றிய ருக்ு க ரறாம்ு .ாஎங்ு கள்ு ா
வி ருந்ு ரதிாம்ு பநர்ு ாதி ரு.ாகாரலாஅவிர்ு கரள,ா
பபர ரயார்ு கரள,ாதிாய்ு மார்ு கரள,ா
அவவவிருக்ு கம்ு ாமாவலாவிணக்ு கம்ு .ா

இந்ு தி யாவி ற்ு கம்ு ாஅபமர க்ு காவி ற்ு கம்ு ா
இவடய ல்ு ாஅறிவவிப்ு ாபக ர்ு விதாபற்ு றிப்ு ா
ரபசுவிதிற்ு காஇந்ு திாவி ரசிஷாந கி்ு வி ல்ு ா



கலந்ு தபகாண்ு டிருப்ு பவதிாநாவ்ு ா
பபருவமயாகக்ு ாகருதக ரறவ்ு .ா

2006றம்ு ாறண்ு காஏறதி்ு திாிாநகப்ு பகதி ய ல்ு ா
டாக்ு டர்ு ாமவ்ு ரமாகவ்ு ாசி ங்ு ாஅவமதி்ு திாரதிசி யா
அறிுாறவணக்ு கழவி வ்ு ாதிவலவிராகாநாவ்ு ா
இருந்ு திரபாத,ாஇந்ு திதி்ு ாதி ட்ு டதி்ு தி ல்ு ாபதிள விாகா
எவதாறர்ு விம்ு ாறரம்ு பமாவத.ாஅந்ு திசி்ு ா
சிமயதி்ு தி ல்ு ,ா21றம்ு ாநற்ு றாண்ு டில்ு ாஅறிுா
சிார்ு ந்ு திாபபாருளாதிாரதி்ு வதிாஇயக்ு கா
இந்ு தி யாுக்ு கதி்ு ாரதிவவிப்ு பகம்ு ா
ந றவிவங்ு கவளயும்ு ,ாஉள்ு கட்ு டவமப்ு வபயும்ு ா
கட்ு டிபயழப்ு பவிதி ல்ு ாநாங்ு கள்ு ாமிகும்ு ா
றர்ு விமாகாஇருந்ு ரதிாம்ு .ா

உண்ு வமய ல்ு ாநாங்ு கள்ு ாஅறிுாக வடப்ு பதிவ்ு ா
ீதாகவிவதி்ு வதிக்ு ாகவி தி்ு ரதிாம்ு .ாநலகங்ு கள்ு ,ா
விவலதி்ு திளங்ு கள்ு ,ாபமாிிபபயர்ு ப்ு பகள்ு ,ா
உறதி யாவாபசியல்ு ாதி ட்ு டம்ு ,ாஇடாஒதக்ு கக,ா
அகண்ு டஅவலவிர வசிாவிவலதி்ு திளங்ு கள்ு ா
றக யவவிகள ல்ு ாநாங்ு கள்ு ாகவிவம்ு ா



பசிலதி்ு தி ரவாம்ு .ாபதிாடக்ு கந வலாமுதில்ு ா
உயர்ு ந வலப்ு ாபள்ு ள ,ாபதிாிிற்ு கல்ு வி ,ா
பல்ு கவலக்ு கிகக்ு ாகல்ு வி ,ாமருதி்ு தவிக்ு ாகல்ு வி ,ா
பதிாவலந வலக்ு ாகல்ு வி ,ாதி றந்ு திாந வலக்ு ாகல்ு வி ,
றசி ர யர்ு கள்ு ாபய ற்ு சி ாறக யாஅவவதி்ு தா
விவகயாவாகல்ு வி ந வலகவளயும்ு ாநாங்ு கள்ு ா
ரநாக்ு க ரவாம்ு .ா

அறிவவிாஉருவிாக்ு கதில்ு ,ாஅறிவவிாயார்ு ா
உருவிாக்ு கக வ்ு றவர்ு ,ாஅறிுாஎவி்ு விாறா
உருவிாக்ு கப்ு பகக றதாஎவ்ு பதாபற்ு றியும்ு ா
நாங்ு கள்ு ாசி ந்ு தி தி்ு ரதிாம்ு .ாஅதினடவ்ு ாரசிர்ு ந்ு த,ா
அறிுசி்ு ாபசிாதி்ு த,ாகாப்ு பர வமகள்ு ,ா
பதி ப்ு பர வம,ாவிண கசி்ு ாசி வ்ு வங்ு கள்ு ா
வி விசிாயம்ு ,ாசுகாதிாரம்ு ,ாசி றாமற்ு றம்ு ாநகதி்ு திரா
அளவி லாவாபதிாிில்ு கள ல்ு ாஅறிவவிப்ு ா
பயவ்ு பகதி்ு தவிவதிப்ு ாபற்ு றியும்ு ாரநாக்ு க ரவாம்ு .ா
இறதி யாக,ாந ர்ு விாகதி்ு தி ல்ு ாஅறிவி வ்ு ா
பங்ு க வவயும்ு ாரநாகக ரவாம்ு .ாஇந்ு திா
முயற்ு சி ய வ்ு ாவி வளவிாக,ாரதிசி யாஅறிுா



விவலப்ு ப வ்ு வவலாநாங்ு கள்ு ா
உருவிாக்ு க யுள்ு ரளாம்ு .ா

சுற்ு றசி்ு சூில்ு ,ாறற்ு றல்ு ,ாநீர்ு ,ாறசி ர யர்ு கள்ு ா
பய ற்ு சி ாறக யவிற்ு றிற்ு காவாபல்ு ரவிறா
விவகயாவாஇவணயதிளங்ு கவளாநாங்ு கள்ு ா
உருவிாக்ு க ரவாம்ு .ாஇறதி யாக,ாநாங்ு கள்ு ா
மகாதி்ு மாாகாந்ு தி க்ு காகாஒருாபபர யா
விவலவிாசிவலாஉருவிாக்ு க ரவாம்ு .ா

எவ்ு னவடயாறரம்ு பாநாட்ு கள ல்ு ாநாவ்ு ா10ா
வியதி ல்ு ாஒருாகாந்ு தி யப்ு ாபள்ு ள க்ு கசி்ு ாபசிவ்ு ரறவ்ு .
எங்ு கள்ு ாதி வசிர ாவிாி்ு க்ு வகய ல்ு ாகாந்ு தி யா
மதி ப்ு பகள்ு ாயாும்ு ாஅடங்ு க ய ருந்ு திவ.ா
ஒடிசிாவி ல்ு ாவிசி க்ு கம்ு ாகஜராதி்ு தி ாககம்ு பதி்ு தி வர்ு ா
நாங்ு கள்ு .ாகஜராதி்ு தி ற்ு கம்ு ாஎவ்ு ா
பபற்ு ரறாருக்ு கமாவாபதிாடர்ு பாகாந்ு தி ாமட்ு கரம.ா
எங்ு கள்ு ாதி வசிர ாநடவிடிக்ு வககள வ்ு ாமூலம்ு ,ா
நாங்ு கள்ு ாபதிாடர்ு ந்ு தாகாந்ு தி வயாஉய ரராகா
வவிதி்ு தி ருக்ு க ரறாம்ு ,ா



நாங்ு கள்ு ாகாந்ு தி ாவிவலமுகப்ு ப ல்ு ாபண யாற்ு றிக்ு
பகாண்ு டிருந்ு திரபாத,ாகார்ு லடவ்ு ாபதிாடர்ு பா
க வடதி்ு தித.ாநாங்ு கள்ு ாஇவணந்ு ரதிாம்ு .ா
அரசிாங்ு காறவிணங்ு கள ல்ு ாஇருந்ு தா
திரவி தி கவளாஎகதி்ு தாஇவணயதி்ு தி ல்ு ாஇகம்ு ா
பண வயக்ு ாகார்ு ல்ு ாரமற்ு பகாண்ு டிருந்ு திார்ு .ாஅதா
ஒருாமிகாமுக்ு க யமாவாமுவ்ு முயற்ு சி யாகா
இருந்ு திதாஎவ்ு றாந வவதி்ு ரதிவ்ு .ாறவால்ு ா
ஒவி்ு பவிாருாமுவறயும்ு ாகார்ு ல்ு ாஅவதிசி்ு ாபசிய்ு யா
முயவ்ு றரபாதம்ு ,ாஅரசிாங்ு கங்ு கள வ்ு ாநீதி மவ்ு றா
விிக்ு ககளால்ு ாபாதி க்ு கப்ு பட்ு டார்ு .ா

பாதகாப்ு ப,ாத,ாஅல்ு லதாகட்ு டடவி தி தி்ு ா
பதிாகதி கள்ு ாரபாவ்ு றாபபாததி்ு ாதிரவி தி கள்ு ா
அவவதி்ு தம்ு ாஅரசிாங்ு கதி்ு தி வ்ு ாபசிாதி்ு தகள்ு ா
எவ்ு றாஎல்ு லாாஅரசிாங்ு கங்ு களம்ு ா
எண்ு ணக வ்ு றவ.ாகார்ு ல்ு ாஇதிவவா
இவணயதி்ு தி ல்ு ாஇகவிதா ா[IP அறிுசி்ு ாபசிாதி்ு த]ா
சிட்ு டங்ு கவளாீறவிதிாகா றக றார்ு கள்ு .ா



அவதிப்ு ாபற்ு றிாநாவ்ு ாரகள்ு வி ப்ு பட்ு டரபாத,ா
எவக்ு காஇவ்ு னம்ு ாஉற்ு சிாகம்ு ாஅவடந்ு ரதிவ்ு .ா
ஏபவவ்ு றால்ு ாஅதாகாந்ு தி யசி்ு ாசிதி்ு தி யாக்ு க ரகா
விிிாஎவ்ு றாஎவக்ு கதி்ு ாரதிாவ்ு றியத.ா"கார்ு ல்ு ,ா
இந்ு திசி்ு ாசிண்ு வடய ல்ு ாநாம்ு ாரபார டாரவிண்ு கம்ு .ா
அவிர்ு கள்ு ாசிட்ு டபர்ு விமாகசி்ு ாசிர யாகா
இருக்ு கலாம்ு ,ாறவால்ு ாஒழக்ு காரீதி ய ல்ு ா
திவிறாவவிர்ு கள்ு "ாஎவ்ு றாநாவ்ு ா றிரவவ்ு .ா

[வகாதிட்ு டல்ு ]ா

இந்ு திதி்ு ாதிரங்ு கள்ு ாயாும்ு ாபமய்ு யாகரவிாபபாதப்ு ா
பாதகாப்ு ப ற்ு காகும்ு ாபபாதாநலனக்ு காகும்ு ா
உள்ு ளவவி.ாப றகாஎப்ு படிாநீங்ு கள்ு ாஇதிவவப்ு ா
பபர யாஅளவி ல்ு ாமக்ு கள்ு ாஅணகவிவதிா
அனமதி க்ு காமறக்ு க றர்ு கள்ு ?ாஎவ்ு ாவட்ு டில்ு ா
திவிறாவாமிவ்ு கம்ு ப ாஇவணப்ு பசி்ு ா
பசிய்ு தி ருந்ு திால்ு ாஅதாறபதி்ு வதிாவி வளவி க்ு கம்ு
எவ்ு றாஎவக்ு கதி்ு ாபதிர யும்ு ரபாதாஅதி ல்ு ா
மிவ்ு கம்ு ப ாஇவணப்ு பசி்ு ாபசிய்ு விதிற்ு காவா



திரவி தி கவளப்ு ாபணம்ு பகாகதி்ு தாஏவ்ு ாவிாங்ு கா
ரவிண்ு கம்ு ?ாா

நீங்ு கள்ு ாஅப்ு படிசி்ு ாபசிய்ு யாஅரசிாங்ு கங்ு கள்ு ா
அனமதி க்ு கவி ல்ு வல.ாகார்ு ல்ு ாஉலகம்ு ா
முழவிதம்ு -பஜர்ு மவ ய ல்ு ,ாஇந்ு தி யாவி ல்ு ,ா
மற்ு றம்ு ாபலாநாககள ல்ு ாவிிக்ு ககவளா
எதி ர்ு பகாண்ு கள்ு ளார்ு .ா

இதிற்ு காஎதி ராகப்ு ாரபாராடாரவிண்ு டியதாநமதா
ரவிவல.ாமுக்ு க யமாகாதிார்ு ீகாஅடிப்ு பவடய ல்ு .ா
இதாபபாததி்ு ாதிகவில்ு .ாஇதாபபாதாமக்ு களக்ு கா
அள க்ு கப்ு படாரவிண்ு கம்ு .ாஅரசிாங்ு கதி்ு தி வ்ு ா
பவிய,ாவிிக்ு காற்ு றில்ு ாஇல்ு லாதிாசிட்ு டங்ு கவளா
நாம்ு ாபார்ு க்ு கக்ு ா டாத.ா

நாவ்ு ாஇவணயதி்ு தி வ்ு ,ாஅதிவ்ு ாசிக்ு தி வயப்ு ா
பார்ு க்ு கம்ு ாரபாத,ாஅறிும்ு ாஇவணயமும்ு ா
விிங்ு கம்ு ாவிாய்ு ப்ு பகவளப்ு ாபபறவிதி ல்ு ாநமதா
மவாஅவமப்ு ப ல்ு ாஉண்ு வமய ல்ு ாப வ்ு திங்ு க ா
இருக்ு க ரறாம்ு .ாஇந்ு தி யாவி ல்ு ாபலாமுவற,ா



நமக்ு கப்ு ா19றம்ு ாநற்ு றாண்ு டிவ்ு ாமவஅவமப்ு ப,ா
20றம்ு ாநற்ு றாண்ு டிவ்ு ாபசியல்ு முவறகள்ு ,ா
21றம்ு ாநற்ு றாண்ு டிவ்ு ாதிகவில்ு யுகதி்ு தி வ்ு ா
விாய்ு ப்ு பகள்ு ாஇருக்ு க வ்ு றவாஎவ்ு றா
 றிய ருக்ு க ரறவ்ு .ா

திரவி தி கள்ு ாபதிாடர்ு பாகக்ு ாகார்ு ல்ு ாபசிய்ு யா
முயலவித,ாநமதாசிட்ு டங்ு கவளாமாற்ு றா
ரவிண்ு கம்ு ாஎவ்ு பவதிப்ு ாபபாதமக்ு கள்ு ா
கவிவதி்ு தி ற்ு காபகாண்ு கவிருவிததிாவ்ு .ா

உங்ு கவளசி்ு ாசுற்ு றிப்ு ாபார்ு தி்ு திால்ு ,ா
பசியல்ு முவறகள்ு ாஅவவதி்ு தம்ு ா
விிக்ு கற்ு றவவியாகாஇருப்ு பவதிக்ு ா
காண்ு பர்ு கள்ு .ாஎந்ு திாஇடதி்ு தி லம்ு ாபவியா
பசியல்ு முவறய ல்ு ாஇருப்ு பவிர்ு கள்ு ாஎழந்ு தா
ந வ்ு ற,ா"இதாரபாகாரவிண்ு கம்ு ,ாபதி யா
பசியல்ு முவறாகவளயும்ு ,ாபதி யா
சிட்ு டங்ு கவளயும்ு ாஉருவிாக்ு காரவிண்ு கம்ு "ாஎவ்ு றா
 றவிவதிக்ு ாகாணாஇயலாத.ாசி லாஇடங்ு கள ல்ு ா



நடக்ு க றத,ாறவால்ு ாசிர யாவாரவிகதி்ு தி ல்ு ாஅதா
ந கிவி ல்ு வல.ா

அறிவிாற்ு றல்ு ாபபாருளாதிாரதி்ு வதிப்ு ா
பார்ு க்ு வகய ல்ு ,ாஎதி ர்ு காலாஜவநாயகதி்ு தி ல்ு ா
நாவ்ு காவிதாதூணாகாஇருப்ு பதாஅறிுா
எவ்ு பதாபர யும்ு .ாஇவ்ு ற,ாஜவநாயகதி்ு தி வ்ு ா
மூவ்ு றாதூண்ு கள்ு ாஉள்ு ளவ:ாந ர்ு விாகம்ு ,ா
நீதி தி்ு தவற,ாசிட்ு டமவ்ு றம்ு .ா

நாவளயாஜவநாயகதி்ு தி ல்ு ாஅறிும்ு ாதிகவிலம்ு ா
முக்ு க யமாவவவிாஎவ்ு றாநாங்ு கள்ு ா
நம்ு பக ரறாம்ு .ாஎப்ு படிரயா,ாஇந்ு திாபசிய்ு தி ா
உண்ு வமய ரலரயாஏராளமாவாமக்ு களக்ு கா
தி றம்ு படதி்ு ாபதிர வி க்ு கப்ு படவி ல்ு வல.ாஇவ்ு ற,ா
ஒருாபறதி்ு தி ல்ு ,ாநாம்ு ாபற்ு றாக்ு கவறப்ு ா
பபாருளாதிாரதி்ு தி வ்ு ாசிட்ு டங்ு கவளப்ு ா
பபற்ு றள்ு ரளாம்ு .ாறவால்ு ாவிளமாவா
பபாருளாதிாரதி்ு வதிக்ு ாபகாண்ு டாஉலக ல்ு ா
விாி்ு க ரறாம்ு .ா



இந்ு தி யாவி ல்ு ாநாம்ு ாந வறயாஉணுப்ு ா
பபாருட்ு கவளதி்ு ாதியார க்ு கமுடியும்ு .ாஓர்ு ா
உதிாரணம்ு ாதிரரவிண்ு கமாவால்ு ,ாநீண்ு டா
காலதி்ு தி ற்ு காமுவ்ு ரப,ாஇந்ு தி யாா600ாமில்ு மயவ்ு ா
மக்ு களக்ு காஉணவிள க்ு காமுடியாதாஎவ்ு றா
ரபாதி தி்ு திார்ு கள்ு .ாஇந்ு தி யாாஒருாமூடியாஅவமப்ு ப
எவ்ு றாகருதிப்ு பட்ு டத.ாஇவ்ு ற,ாஇந்ு தி யாா1.2ா
ப ல்ு மயவ்ு ாரபருக்ு காஉணவிள ப்ு பதாமட்ு கம்ு ா
அல்ு ல,ாஅதிவ டம்ு ாஉபர ாஉணும்ு ாஉள்ு ளத.ா
றவால்ு ,ா200ாமில்ு மயனக்ு கம்ு ாஅதி கமாவா
மக்ு கள்ு ாஇந்ு தி யாவி ல்ு ாபசி ரயாகா
இருக்ு க றார்ு கள்ு ,ாஏபவவ ல்ு ாரதிவவிப்ு பகம்ு ா
மக்ு களக்ு கசி்ு ாசிர யாவாரநரதி்ு தி ல்ு ாஉணவவிா
விிங்ு கவிதிற்ு காவாஎல்ு லாதி்ு ா
திளவிாடங்ு கவளயும்ு ாபபறவிதிற்ு கதி்ு ாதிகவில்ு ா
பதிாிில்ு நட்ு பதி்ு வதிாபயவ்ு பகதி்ு திவி ல்ு வல.ா

பதி யாமவஅவமப்ு ப,ாபதி யாசி ந்ு திவவா
ரதிவவிப்ு பகம்ு ாசிவிால்ு கள்ு ாஇவவி.ா



இதாபகாஞ்ு சிாகாலமாகாநாவ்ு ாரவிவலாபசிய்ு யும்ு ா
பகதி க்ு காபமய்ு யாகரவிாஎவ்ு வவக்ு ா
பகாண்ு கவிருக றத.ாஉலகம்ு ாஅடிப்ு பவடய ல்ு ா
மறவிடிவிவமக்ு கப்ு படாரவிண்ு கம்ு ாஎவ்ு றாநாவ்ு ா
நம்ு பக ரறவ்ு .ா

கார்ு லம்ு ாநானம்ு ாஇரண்ு கவிருடங்ு களாகா
இதபற்ு றிாஉவரயாடிாவிருக ரறாம்ு .ாஇரண்ு டாம்ு ா
உலகப்ு ாரபாருக்ு கப்ு ாப வ்ு ாஅபமர க்ு காஐக்ு க யா
நாட்ு டிவால்ு ,ாஐ.நா.ாசிவப,ாஉலகாவிங்ு க ,ா
சிர்ு விரதிசிாநாணயாந தி யம்ு ,ாரநட்ு ரடா,ாஉலகா
விண காஅவமப்ு பாரபாவ்ு றவிற்ு றடவ்ு ாஜிடிப ,ா
ஜி.எவ்ு .ப .,ாதிவ நபர்ு ாவிருமாவம்ு ,ாபணசி்ு ா
சிமந வல,ாவிர்ு தி்ு திகாபற்ு றாக்ு கவறாரபாவ்ு றா
அவவதி்ு தாவிவகக்ு ாகாட்ு டிகளடனம்ு ாஉலகம்ு ா
மறசரவமக்ு கப்ு பட்ு டத.ா

அந்ு திாவிடிவிவமப்ு பக்ு கப்ு ாப றக,ாஉலகம்ு ாஒருா
கறக யாகாலப்ு பகதி ய ல்ு ,ா20ாறண்ு ககள ல்ு ,ா
காலவ ாறதி க்ு கதி்ு தி ல்ு ாஇருந்ு தாீண்ு டத.ாபடங்ு ா
ஜியாரவிாப ங்ு ாவிந்ு த,ா"நாவ்ு ாகம்ு யவ சிதி்ு வதிா



முதிலாள தி்ு தவிதி்ு தடவ்ு ாஇவணக்ு கப்ு ா
ரபாக ரறவ்ு "ாஎவ்ு றார்ு .ாரகார்ு பசி்ு ரசிவி்ு ாவிந்ு தா
இதிற்ு காஎதி ர்ு மாறதிாவ்ு ாரசிாவி யதி்ு ா
ஒவ்ு றியதி்ு தி ற்ு கதி்ு ாரதிவவிாஎவ்ு றாபசிாவ்ு வார்ு .ா
அவிர்ு ாதிவதாபர ரசிாதிவவய ல்ு ா
ரதிால்ு வி யவடந்ு திார்ு ,ாறவால்ு ாபலாசி றியா
நாககள வ்ு ாறற்ு றவலாபவிள ப்ு பகதி்ு தவிதி ல்ு ா
அவிர்ு ாஇந்ு திப்ு ாபர ரசிாதிவவய ல்ு ாபவிற்ு றியும்ு ா
பபற்ு றார்ு .ா

ஜவநாயகம்ு ,ாசுதிந்ு தி ரசி்ு ாசிந்ு வதி,ா
முதிலாள தி்ு தவிம்ு ,ாமவ திாஉர வமகள்ு ா
ரபாவ்ு றவிற்ு றக்ு காவாஇரதிரபாவ்ு றா
எதி ர்ு பார்ு ப்ு பகளடவ்ு ாஎல்ு ரலாரும்ு ாபவிள ரயா
விந்ு திவர்ு ,ாஇதாபவியாவிடிவிவமப்ு ப வ்ு ா
அடிப்ு பவடாமுடிபாகாஇருந்ு தித.ா
அபமர க்ு காுக்ு காஅந்ு திாவிடிவிவமப்ு பாநவ்ு றாக
ரவிவலாபசிய்ு தித.ாறவால்ு ாஉலக ல்ு ா
ஏராளமாவாநாககளக்ு காஇதாதிகதி யற்ு றத,ா
வி ரும்ு பதி்ு திகாதித,ாஇயலாதித.ா



அவவவிவரயும்ு ாஉள்ு ளடக்ு கல்ு ,ாமாவ டதி்ு ா
ரதிவவிகள்ு ,ாபதி யாபபாருளாதிாரக்ு ாகருவி கள்ு ,ா
மறஉற்ு பதி்ு தி ாபசிய்ு யும்ு ாபபாருளாதிாரம்ு ,ா
சுற்ு றசி்ு சூிமல்ு ாகவிவக்ு ாகவி ப்ு ப,ாநகர்ு ுக்ு கா
எதி ராகாஇயற்ு வகப்ு ாபாதகாப்ு ப,ாஇறதி யாகா
அஹேிம்ு வசிாரபாவ்ு றவிற்ு றில்ு ாகவிவம்ு ா
கவி க்ு க வ்ு றாபதி யாவிடிவிவமப்ு வபா
உருவிாக்ு கவிதிற்ு காவாவிாய்ு ப்ு வபதி்ு ாதிகவில்ு ா
நமக்ு காவிிங்ு கக றத.ா

[வகாதிட்ு டல்ு ]ா

ீண்ு கம்ு ,ாஅதாகாந்ு தி யசி்ு ாசி ந்ு திவவயுடவ்ு ா
உறவவிாஏற்ு பகதி்ு தக றத.ாவிரலாற்ு றில்ு ா
இதவிவராஇல்ு லாதிாஅளவி ற்ு கதி்ு ாதிற்ு ரபாதா
காந்ு தி ாமிகும்ு ாபபாருதி்ு திமாகாஇருக்ு க றார்ு ாஎவா
நாவ்ு ாநம்ு பக ரறவ்ு .ா

இவணயதி்ு தி வ்ு ாமூலம்ு ,ாநாம்ு ாகாந்ு தி யா
சி ந்ு திவவவயாஇளம்ு வியதி வர்ு ாபலருக்ு கம்ு ாநாம்ு
பகாண்ு கரசிர்ு க்ு காமுடியும்ு .ாஉலக ல்ு ா



நமக்ு க ருக்ு கம்ு ாபதி யாபதிாிில்ு ாநட்ு பதி்ு தி வாலம்ு
சிாதி்ு தி யக்ு  றகளாலம்ு ாரபார கவிதிற்ு காஎந்ு திக்ு ா
காரணமும்ு ாஇல்ு வல,ாஏபவவ ல்ு ாஅகதி்ு திா20ா
றண்ு ககள ல்ு ாநீண்ு டகாலாவிாி்ு க்ு வக,ா
உற்ு பதி்ு தி ,ாஉணு,ாரபாக்ு கவிரதி்ு த,ாதிகவில்ு ா
பதிாடர்ு ப,ாமருதி்ு தவிம்ு ,ாசுற்ு றசி்ு சூில்ு ,ாறற்ு றல்ு ா
றக யவிற்ு றில்ு ாமிகப்ு பபர யாமாற்ு றம்ு ா
ஏற்ு படப்ு ரபாக றத.ா

இதாநமதாசிமூகங்ு கவளாமறகட்ு டவமப்ு பசி்ு ா
பசிய்ு யாமுழவமயாவாபதி யாவிிிமுவறவயதி்ு ா
திரரவிண்ு கம்ு .ா

இவ்ு றாமறபர சலவவாபசிய்ு விதாபற்ு றியா
உவரயாடல்ு ாபபரும்ு பாலம்ு ாஇல்ு வல.ா
எல்ு ரலாரும்ு ாபவியாவிடிவிவமப்ு பக்ு கள்ு ா
முடங்ு க ய ருக்ு க றார்ு கள்ு .ாஎல்ு ரலாரும்ு ா
அபமர க்ு காவவிாநகபலகக்ு காரவிண்ு கம்ு ாஎவ்ு ற
எண்ு ணக ரறாம்ு ,ா70ாறண்ு ககளக்ு காமுவ்ு வர்ு ா
அவமந்ு திாஅபமர க்ு காவிடிவிவமப்ு பாஇவ ா



பயவ்ு படாதாஎவ்ு றாஉறதி யாகா
நம்ு பக றவிர்ு கள ல்ு ாநானம்ு ாஒருவிவ்ு .ா

திகவிவலாஜவநாயகப்ு ாபகதி்ு தவித,ா
மக்ு களக்ு காஅதி காரம்ு ாஅள ப்ு பத,ாதிங்ு கள வ்ு ா
பசிாந்ு திாஎதி ர்ு காலதி்ு வதிாஉருவிாக்ு காரமலம்ு ா
அதி காஉர வமகவளாவிிங்ு கவித,ாஅவிர்ு கவளா
ஜவநாயகதி்ு தி ல்ு ாபங்ு ரகற்ு காவவிப்ு பதா
இவிற்ு வறதி்ு திாவ்ு ாகார்ு லம்ு ாஇவணயதிளப்ு ா
பண யாளர்ு களம்ு ாப றாயாவிரும்ு ாபசிய்ு யா
முயலக றார்ு கள்ு ாஎவ்ு றாகருதக ரறவ்ு .ா

இவ்ு ற,ாபலாநாககள லம்ு ாஜவநாயகம்ு ா
இருக்ு க றத,ாறவால்ு ாபசியல்ு படாமிகக்ு ா
கவறந்ு திாசுதிந்ு தி ரம்ு ாமட்ு கரமாஇருக்ு க றத.ா

இவணயக்ு ாகாப்ு பகம்ு ,ாஇவணயம்ு ாறக யவவிா
இந்ு திாறவிணங்ு கவளாஅதி கமாவாமக்ு களக்ு கா
அள க்ு க வ்ு றவ.ாஎப்ு ரபாதம்ு ாக வடப்ு பதிாக,ா
எந்ு திாரநரதி்ு தி லம்ு ாஅணகக்ு ா டியதிாக,ா
இலவிசிமாகாஇந்ு திாறவிணங்ு கள்ு ாஇருப்ு பதிால்ு ா



உலகாஎதி ர்ு காலதி்ு தி ற்ு காமுற்ு றிலம்ு ாமாறபட்ு டா
பலாபர மாணங்ு கவளாஅள க்ு க வ்ு றவ.ா

நமக்ு க ருக்ு கம்ு ாசிாதி்ு தி யப்ு பாககள்ு ாபற்ு றிா
மிகும்ு ாஉற்ு சிாகமாகாஇருக்ு க ரறவ்ு .ாநானம்ு ா
இதி ல்ு ாஒருவிவாகப்ு ாபங்ு ரகற்ு காவி ரும்ு பக ரறவ்ு .ா
இங்ு ரகாகார்ு லடவ்ு ாஇருக்ு கக்ு ாக வடதி்ு திா
விாய்ு ப்ு பக்ு காமக ி்ு சி்ு சி யவடக ரறவ்ு .ா

கார்ு லம்ு ாநானம்ு ாபசிவ்ு றாறண்ு காஅக்ு ரடாபர ல்ு ,
அக்ு ரடாபர்ு ா2றம்ு ாரதிதி ,ாகார்ு லம்ு ாநானம்ு ா
இந்ு தி யாுக்ு காவிந்ு ரதிாம்ு .ாகாந்ு தி ாறசி ரமதி்ு தி ல்ு ா
நாங்ு கள்ு ாஒருாமுக்ு க யாந கி்ு சி்ு சி ய ல்ு ாகலந்ு தா
பகாண்ு ரடாம்ு .ாஅங்ு காநாவ்ு ாஅவமதி்ு திா
 ட்ு டதி்ு திதி ல்ு ாநறாரபர்ு ாகலந்ு தா
பகாண்ு டார்ு கள்ு .ா

காந்ு தி யசி்ு ாசி ந்ு திவவவயாஎப்ு படிாயாவிருக்ு கம்ு ா
பகாண்ு கரசிர்ு ப்ு பதாஎவ்ு றாஎல்ு ரலாரும்ு ாஒருா
நாள்ு ாசி ந்ு தி தி்ு ரதிாம்ு .ாஇல்ு லங்ு கள்ு ,ாசிமுதிாயங்ு கள்ு ,
நகரங்ு கள்ு ,ாமாந லங்ு கள்ு ,ாமற்ு றம்ு ாநாககள ல்ு ா



விவ்ு முவறவயாஎப்ு படிாநாம்ு ாமுடிுக்ு கக்ு ா
பகாண்ு கவிருவித?ா

தரதி ருஷ்ு டவிசிமாக,ாஉலக ல்ு ாவிவ்ு முவறா
இல்ு லாதிாந றவிவம்ு ாஎதும்ு ாஇல்ு வல.ாஅரசுா
உள்ு ளவறகள ல்ு ாசிமாதிாவதி்ு வதிப்ு ாபற்ு றிா
ரபசும்ு ாஅவவவிரும்ு ாஅடிப்ு பவடய ல்ு ா
இராணவிதி்ு தி ல்ு ாஇருந்ு தாவிந்ு திவிர்ு கள்ு .ா
அஹேிம்ு வசிய ல்ு ாஅவிர்ு களக்ு காஎந்ு திாறர்ு விமும்ு ா
இல்ு வல.ாஅஹேிம்ு வசிாஒருரபாதம்ு ாகற்ு றதி்ு திரப்ு ா
பகவிதி ல்ு வல.ா

நாவ்ு ாசி காரகாவி ல்ு ாவிாி்ு க ரறவ்ு .ாநாவ்ு ா
சி காரகாவி ல்ு ா53ாவிருடங்ு கள்ு ாவிாி்ு ந்ு தள்ு ரளவ்ு .ா
அவவதி்ு ததி்ு ாபதிாிில்ு நட்ு பமும்ு ாபசில்ு விமும்ு ,ா
அவவதி்ு தாந பணதி்ு தவிங்ு களம்ு ,ா
சி காரகாவி ல்ு ாஇருப்ு ப னம்ு ாஅதா53ா
றண்ு ககளாகாமாறவி ல்ு வலாஎவ்ு றதிாவ்ு ா
பசிால்ு லரவிவ்ு .ாசி காரகாவி வ்ு ாஎல்ு லாப்ு ா
பக்ு கங்ு கள லம்ு ாமுவ்ு பவப்ு ரபாவதியும்ு ாவி டா
அதி கமாவாதப்ு பாக்ு க சி்ு ாசிப்ு திம்ு ாரகட்ு க றத.ா



இவி்ு விவ்ு முவறக்ு காஎவி்ு வி திக்ு ாகாரணமும்ு ா
இல்ு வல.ா

அபமர க்ு காவி ல்ு ,ாக ட்ு டதி்ு திட்ு டாஒருாசிதிவதிா
மக்ு கள்ு ாசி வறய ல்ு ாஇருப்ு பவதிாஅறிந்ு திால்ு ா
வி யப்ு பவடவர்ு கள்ு .ாசிதிவதிாஅளவி ல்ு ,ா
அதி கமாவாவகதி கள்ு ாஅபமர க்ு கசி்ு ா
சி வறகள ல்ு திாவ்ு ாஇருக்ு க றார்ு கள்ு .ா
உலகமக்ு கள ல்ு ாசிராசிர யாகாறய ரதி்ு தி ல்ு ா
ஒருவிர்ு ாசி வறய ல்ு ாஇருக்ு க றார்ு .ாறவால்ு ா
அபமர க்ு காவி ல்ு ாநற்ு றக்ு காஒருவிர்ு ாசி வறய ல்ு ா
இருக்ு க றார்ு .ாசி ந்ு தி க்ு காஇயலாதிதிாகாஇதா
இருக்ு க றத.ா

திகவில்ு ாபதிாிில்ு நட்ு பம்ு ாமூலம்ு ,ாஇவ்ு றாநாம்ு ா
பசிய்ு க வ்ு றாஅவவதி்ு தி வ்ு ாவிாய லாகும்ு ,ா
அறிவவிாஅதி காஎண்ு ண க்ு வகய லாவா
மக்ு களக்ு கப்ு ாபரப்ு பரவிண்ு கம்ு ாஎவ்ு றாநாவ்ு ா
ந வவக்ு க ரறவ்ு .ாமகக்ு ளக்ு கசி்ு ாசிர யாவா
கருவி கவளக்ு ாபகாகங்ு கள்ு .ாநாம்ு ாஇங்ு ரகா
அவதிதி்ு திாவ்ு ாபசிய்ு யாமுயல்ு க ரறாம்ு .ா



இந்ு தி யாவி மருந்ு தா500,000ாபதி்ு திகங்ு கவளா
எகதி்ு தாஇவணயக்ு ாகாப்ு பகதி்ு தி ல்ு ாஇகவிதாஒருா
பார யாபண யாகம்ு .ாகஜராதி்ு தி ,ாபபங்ு காம,ா
ஒடியா,ாதிமிி்ு ,ாஹேிந்ு தி ாறக யாஇந்ு தி யா
பமாிிகள ல்ு ாசி லாசி றந்ு திாபதி்ு திகங்ு கள்ு ா
உள்ு ளவ.ாஅவவிாஉலகாவிாசிகர்ு களக்ு கக்ு ா
க வடப்ு பதி ல்ு வல.ா

இந்ு திாநல்ு கள்ு ாஅர்ு தி்ு திமுள்ு ளவவிா
எவ்ு பதம்ு  டாஅவிர்ு களக்ு கதி்ு ாபதிர யாத.ா
ஒவி்ு பவிாருாமுவறாமக்ு கள்ு ாஇலக்ு க யங்ு கவளப்ு ா
பற்ு றிப்ு ாரபசும்ு ரபாதம்ு ாஅதாறங்ு க லா
இலக்ு க யதி்ு வதிப்ு ாபற்ு றியதிாகதி்ு திாவ்ு ா
இருக்ு க றத.ாதிமிி்ு ாஇலக்ு க யம்ு ாபற்ு றிாஎவிரும்ு ா
ந வவப்ு பதி ல்ு வல.ா

இரண்ு காமாதிங்ு களக்ு காமுவ்ு ப,ாஎவ்ு னவடயா
நண்ு பர்ு ாஒருவிவரசி்ு ாசிந்ு தி தி்ு ரதிவ்ு .ாதிமிி்ு நாட்ு டிவ்ு
நலகம்ு ாஒவ்ு றில்ு ாஒருாபதி்ு திகதி்ு வதிாஅவிர்ு ா
பார்ு தி்ு திார்ு .ா600ாறண்ு ககளக்ு காமுந்ு வதியா
அந்ு திப்ு ாபதி்ு திகதி்ு தி ல்ு .ாகிந்ு வதிாவிளர்ு ப்ு பப்ு ா



பற்ு றியாஒருாஇயவலப்ு ாபடிதி்ு திதிாகக்ு ா றிவார்ு .ா
"இவ்ு றாறங்ு க லதி்ு தி ல்ு ாஇந்ு திாஇயல்ு ா
பமாிிபபயர்ு க்ு கப்ு ாபட்ு டால்ு ,ாஎல்ு லாா
மருதி்ு தவிர்ு களம்ு ாறசி்ு சிர யப்ு பகவிார்ு கள்ு "ா
எவ்ு றார்ு .ாறவால்ு ாஉள்ு ளூர்ு ாபமாிிய ல்ு ா
இருப்ு பதிால்ு ாஅந்ு திாநற்ு கருதி்ு தகள்ு ா
இிக்ு கப்ு பகக வ்ு றவ.ா

இந்ு திாபவிவி்ு ரவிறாபமாிிகள மருந்ு தாந வறயா
நல்ு லாபதி்ு திகங்ு கவளாஎந்ு தி ராபமாிிபபயர்ு ப்ு பசி்ு ா
பசிய்ு தாறங்ு க லதி்ு தி ல்ு ாவவிக்ு க வ்ு றாசிாதி்ு தி யம்ு ா
ரவிண்ு கம்ு .ாகார்ு ல்ு ாஇவணயக்ு ாகாப்ு பகதி்ு தி ல்ு ா
இந்ு தி யாபமாிிப்ு ாபதி்ு திகங்ு கள்ு ாசி லவிற்ு வறா
வவிக்ு காமுயற்ு சி ாபசிய்ு தி ருக்ு க றார்ு .ாஇதாபபரும்ு ா
பங்ு கள ப்ு பாகம்ு .ாஇதாஒருாநல்ு லாபதிாடக்ு கம்ு .ா
ப றாஇந்ு தி யாபமாிிகள மருந்ு தாரமலம்ு ா
அதி கப்ு ாபதி்ு திகங்ு கள்ு ாஇவணயக்ு ாகாப்ு பகதி்ு தி ல்ு ா
க வடக்ு கம்ு ாஎவ்ு றாநம்ு பக ரறவ்ு .ா

கார்ு ல்ு ,ாஉங்ு களவடயாஎல்ு லாக்ு ாகடிவா
உவிப்ு பகளக்ு கம்ு ாநாவ்ு ாநவ்ு றிாபசிால்ு லா



வி ரும்ு பக ரறவ்ு .ாநீங்ு கள்ு ாபசிய்ு திவவிற்ு வறா
உண்ு வமய ரலரயாபாராட்ு கக ரறவ்ு .ாஇவணயக்ு
காப்ு பகம்ு ாபற்ு றியும்ு ,ாஅதி ல்ு ாநீங்ு கள்ு ா
இட்ு டிருக்ு கம்ு ாஅவவதி்ு தப்ு ாபதி்ு திகங்ு கள்ு ா
பற்ு றியும்ு ,ாஇவ்ு னம்ு ாஎவ்ு வாபண கள்ு ா
நடக்ு க வ்ு றவாஎவ்ு பதாபற்ு றியும்ு ாரமலம்ு ா
பகாஞ்ு சிம்ு ாஅதி கமாகாநீங்ு கள்ு ாபசிால்ு லலாம்ு ா
எவ்ு றாநாவ்ு ாகருதக ரறவ்ு .ா

இவணயக்ு ாகாப்ு பகதி்ு தி ற்ு காவிந்ு தி ருப்ு பதி ல்ு ா
நாவ்ு ாமக ி்ு சி்ு சி ாஅவடக ரறவ்ு .ாஇதாஒருா
ரகாவி லக்ு காவிருவிதாரபாலரவிாஇருக்ு க றத.ா
இதாஎவக்ு காமிகும்ு ாஅர்ு தி்ு திமுள்ு ளத,ா
ஏபவவ்ு றால்ு ாஇதாஓர்ு ாஅறிுக்ு ாரகாவி ல்ு .ா
இதிற்ு காவாகட்ு டடதி்ு வதிாபற்ு றிாஎவக்ு கா
பதிர யாத.ாநாவ்ு ாஅவதிப்ு பற்ு றிப்ு ா
படிதி்ு தி ருக்ு க ரறவ்ு .ாகார்ு மடமிருந்ு தா
ரகட்ு டிருக்ு க ரறவ்ு .ாஅதிவால்ு ாஇங்ு ரகாவிந்ு திதி ல்ு ா
மிகும்ு ாமக ி்ு சி்ு சி யவடக ரறவ்ு .ா



உங்ு களடவ்ு ாபங்ு ரகற்ு கும்ு ,ாஉங்ு களடவ்ு ா
பண பர யும்ு ,ாஇங்ு காஎவ்ு வாநடக்ு க றதா
எவ்ு பவதிப்ு ாபற்ு றிாபமய்ு யாகரவிாபகாஞ்ு சிம்ு ா
கற்ு றக்ு பகாள்ு ளும்ு ாநாவ்ு ாஅடிக்ு கடிாஇங்ு கா
விருரவிவ்ு ாஎவ்ு றாநம்ு பக ரறவ்ு .ாஅதி்ு தடவ்ு ,ா
நீங்ு கள்ு ாயாவிரும்ு ாஇங்ு காவிந்ு திதிற்ு காநவ்ு றிா
பதிர வி க்ு காவி ரும்ு பக ரறவ்ு .ா

இக்ு கழவி லள்ு ளாஎவ்ு ாசிகாக்ு களக்ு காமுதிமல்ு ா
நவ்ு றிா றாவி ரும்ு பக ரறவ்ு .ாநாவ்ு ாபபயவரக்ு ா
கறிப்ு ப டாரவிண்ு டியாசி லாமுக்ு க யப்ு ாரபர்ு களம்ு ா
இங்ு காஉள்ு ளவர்ு .ாஅவிர்ு கள்ு ாஎவ்ு னவடயா
பநருங்ு க யாநண்ு பர்ு கள்ு ,ாமற்ு றம்ு ா
ககம்ு பதி்ு தி வர்ு .ாஅவிர்ு கள்ு ாஇங்ு ரகா
இருக்ு க றார்ு கள்ு .ாமுதிமல்ு ,ாஎவ்ு ாரபதி்ு தி ,ாறர யாா
இங்ு ரகாவிந்ு தி ருக்ு க றாள்ு ாஎவ்ு பதி ல்ு ாநாவ்ு ா
மக ி்ு சி்ு சி ாஅவடக ரறவ்ு .ா

[வகாதிட்ு டல்ு ]ா



நாவ்ு ாரபசுவிவதிாஅவிள்ு ாரகட்ு கம்ு ாமுதில்ு ாமுவறா
இததிாவ்ு .ாஅவிள்ு ாஎவ்ு வவாதிாதிாாஎவ்ு றா
அவிப்ு பதாவிிக்ு கம்ு .ா"திாதிா"ாஎவ்ு றால்ு ா
திாதி்ு திா.ா"நீங்ு கள்ு ாஎவ்ு வாரபசிப்ு ாரபாக றர்ு கள்ு ?"ா
எவ்ு றாள்ு ,ா"எவக்ு கதி்ு ாபதிர யாத"ாஎவ்ு ரறவ்ு .ா

"நீங்ு கள்ு ாகறிப்ு பகள்ு ாவவிதி்ு தி ருக்ு க றர்ு களா?"ா
எவ்ு றாரகட்ு டாள்ு .ாநாவ்ு ா"இல்ு வல"ாஎவ்ு ரறவ்ு .ா

[சி ர ப்ு ப]ா

"நீங்ு கள்ு ாஇந்ு தி யாவி ல்ு ாஉங்ு கள்ு ாபதிாவலரபசி ப்ு ா
பண வயப்ு ாபற்ு றிப்ு ாரபசிப்ு ாரபாக றர்ு களா?"ா
எவ்ு றாரகட்ு டாள்ு .ா"இல்ு வல"ாஎவ்ு ரறவ்ு .ா

"றவால்ு ாநீங்ு கள்ு ாஎவ்ு வாரபசிப்ு ாரபாக றர்ு கள்ு ?"ா
எவ்ு றாஅவிள்ு ாமறபடியும்ு ாரகட்ு டாள்ு ,ாஅவிள்ு ா
இங்ு ரகாஇருக்ு க றாள்ு ாஎவ்ு பதி ல்ு ாமக ி்ு சி்ு சி .ா

எவ்ு ாமகளம்ு ாஇங்ு கதிாவ்ு ாஇருக்ு க றார்ு .ாநாவ்ு ா
பபாதரமவடய ல்ு ாரபசும்ு ரபாதாஅவிவரப்ு ா



பற்ு றிதிாவ்ு ாபயம்ு .ாநாவ்ு ாநவ்ு றாகப்ு ா
ரபசிவி ல்ு வலாஎவ்ு றால்ு ,ா"அப்ு பா,ாஅதாநவ்ு றாகா
இல்ு வல"ாஎவ்ு றாஎவ்ு வ டம்ு ாபசிால்ு மவி கவிார்ு .ா

[சி ர ப்ு ப]ா

இங்ு ரகாஎவ்ு ாமவவவி ாஇருக்ு க றார்ு ,ாஎவ்ு ா
மருமகளம்ு ாஇருக்ு க றார்ு .ாஎவ்ு னவடயா
பநருங்ு க யாநண்ு பரும்ு ாஇந்ு தி யப்ு ாபாராளமவ்ு றா
உறப்ு ப வருமாவாதி ரவஷ்ு ாதி ர ரவிதி யும்ு ா
அவிரதாககம்ு பதி்ு திாரும்ு ாஅவிருவடயா
மவவவி யும்ு ாஅவிருவடயாமகனம்ு ா
விந்ு தி ருக்ு க றார்ு கள்ு .ா

[வகாதிட்ு டல்ு ]ா

எவ்ு னவடயாமற்ு பறாருாநண்ு பர்ு ாரஜதி்ு ாகப்ு திாா
இங்ு ரகாஇருக்ு க றார்ு .ாஅவிரதாவிருவகக்ு கா
நவ்ு றி.ா

[வகாதிட்ு டல்ு ]ா



கவடசி யாகாஎவ்ு னவடயாமற்ு பறாருா
நண்ு பராவாந ஷிதி்ு ாரதிசிாயும்ு ாஅவிரதா
ககம்ு பதி்ு திாரும்ு ாமும்ு வபய ல்ு ாஇருந்ு தா
விந்ு தி ருக்ு க றார்ு கள்ு .ாநவ்ு றி,ாந ஷிதி்ு ாபாய்ு .ா

இங்ு காவிருவகதிந்ு திாஅவவவிருக்ு கம்ு ாநவ்ு றி.ா
எங்ு கவளாவி ருந்ு ரதிாம்ு ப யவமக்ு கம்ு ாமிக்ு கா
நவ்ு றி.ா





ஜூவ்ு ாமாதிம்ு ாா ா2017ாா ாந கி்ு வி ல்ுா ா,ாாாஅந்ு திசி்ு ாா ா
சிந்ு திர்ு ப்ு பதி்ு தி வவக்ு ாகறிக்ு கரவிண்ு டிா ா,ாாாகாந்ு தி ாா ா
சுவிபராட்ு டிகள்ு ாகட்ு டிடதி்ு தி ற்ு காபவிள ரயா
வவிக்ு கப்ு பட்ு டவாந ிற்ு படம்ு ாரடவி ட்ு ாக்ு பளவ்ு ா
வரவ்ு ஹோர்ு ட்ுா ா.ாாா

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/34483581124/in/album-72157684803434976/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/34483581124/in/album-72157684803434976/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/34483581124/in/album-72157684803434976/


சிரமாசிாக்ு கள்ுா ா,ாாாநாவ்ுா ா,ாாாமாம்ு பிாலஸ்ு ஸா ா,ாாா
மும்ு வபய மருந்ு தாஇறக்ு கமதி ாபசிய்ு யப்ு பட்ு டா
ஊறகாய்ுா ா,ாாாமசிாலாவி ல்ு ாஉலர்ு ந்ு திாபிங்ு கள்ு ாா ா
றக யவவிாபர மாறப்ு ாபட்ு டவா ா.ாாாந ிற்ு படம்ு ாா ா
ரடவி ட்ு ாக்ு பளவ்ு ாவரவ்ு ஹோர்ு ட்ு ாா ா.ாா

ந கி்ு ுக்ு காமுவ்ு ாஇவணயக்ு ாகாப்ு பகதி்ு தி ல்ுா ா,ாாா
தி ரவஷ்ு ாதி ர ரவிதி ாா ா(ாாஇடதா ா)ாா ாஊறகாயும்ு ாா ா
சிரமாசிாக்ு களம்ு ாஉண்ு காமக ி்ு க றார்ுா ா.ாாா
ந ிற்ு படம்ு ாரடவி ட்ு ாக்ு பளவ்ு ாவரவ்ு ஹோர்ு ட்ுா ா.ாாா

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/35287277856/in/album-72157684803434976/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/35287277856/in/album-72157684803434976/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/35287277856/in/album-72157684803434976/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/34483573034/in/album-72157684803434976/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/34483573034/in/album-72157684803434976/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/34483573034/in/album-72157684803434976/


பரஸ்ு டர்ு ாகாரலும்ு ாசிாம்ு ாப ட்ு ரராதிாும்ு ா
ந கி்ு சி்ு சி க்ு காமுவ்ு பாகக்ு ா
கலந்ு தவரயாகக வ்ு றவர்ுா ா.ாாாந ிற்ு படம்ு ாரடவி ட்ு ாா ா
க்ு பளவ்ு ாவரவ்ு ஹோர்ு ட்ுா ா.ாாா

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/34959531480/in/album-72157684803434976/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/34959531480/in/album-72157684803434976/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/34959531480/in/album-72157684803434976/


தி ரவஷ்ு ாதி ர ரவிதி யும்ு ாஅவிர்ு ாககம்ு பதி்ு தி வரும்ு ா
பசிாற்ு பபாிிுகவளக்ு ாரகட்ு கக்ு ா
பகாண்ு டிருக்ு க றார்ு கள்ுா ா.ாாாந ிற்ு படம்ு ாரடவி ட்ு ாா ா
க்ு பளவ்ு ாவரவ்ு ஹோர்ு ட்ுா ா.ாாா

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/25191607587/in/album-72157684803434976/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/25191607587/in/album-72157684803434976/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/25191607587/in/album-72157684803434976/


இவணயக்ு ாகாப்ு பகதி்ு தி ல்ுா ா,ாாாந கி்ு ுாமுடிந்ு திாா ா
ப றகாமாம்ு பிாலஸ்ு ஸாஅருந்ு தக றார்ு கள்ுா ா.ாாா
ந ிற்ு படம்ு ாரடவி ட்ு ாக்ு பளவ்ு ாவரவ்ு ஹோர்ு ட்ுா ா.ாாா

இவணயக்ு ாகாப்ு பகதி்ு தி ல்ுா ா,ாாாமதி ப்ு ப ற்ு கர யாதூதிர்ுா ா
பவிங்ு கரடசிவ்ு ாஅரசிாக்ுா ா,ாாாபவசிாமண ய வ்ு ாா ா
முக்ு க யதி்ு தவிதி்ு வதிாவி ளக்ு கக றார்ுா ா.ாாாந ிற்ு படம்ு ாா ா
ரடவி ட்ு ாக்ு பளவ்ு ாவரவ்ு ஹோர்ு ட்ுா ா.ாாா

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/34503341764/in/album-72157684803434976/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/34503341764/in/album-72157684803434976/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/34503341764/in/album-72157684803434976/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/34483586404/in/album-72157684803434976/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/34483586404/in/album-72157684803434976/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/34483586404/in/album-72157684803434976/




மாற்ு றப்ு பட்ு டாஒருாரதிவிாலயதி்ு தி ல்ு ா
அவமந்ு தள்ு ளாஅறிுக்ு ாரகாய லாவா
இவணயக்ு ாகாப்ு பகதி்ு தி ற்ு காா ா20ாா ாபுண்ு காா ா
எவடபகாண்ு டாபவசிாமண வயதி்ு ாதூதிர்ு ா
அரசிாக்ு ாவிிங்ு கக றார்ுா ா.ாாாந ிற்ு படம்ு ாரடவி ட்ு ாா ா
க்ு பளவ்ு ாவரவ்ு ஹோர்ு ட்ுா ா.ாாா

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/25191619197/in/album-72157684803434976/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/25191619197/in/album-72157684803434976/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/25191619197/in/album-72157684803434976/


இர்ு தி யாவி லம்ு  அதமர க்ு காவி லம்ு  அுறவக்ு  

க வடி்ு ப, கார்ு ல்ு  மாலமதி ன்ு  கிதி்ு தகள்ு

ஜூன்ு  14, 2017, இவணையக்ு  காி்ு ிகம்ு , சிான்ு  
ி ரான்ு சி ஸ்ு ரகா 

நவ்ு றிாசிாம்ு .ாஅக்ு ரடாபர ல்ு ாசிாம்ு ாஉடவ்ு ாரசிர்ு ந்ு தா
பயணம்ு ாபசிய்ு விதி ல்ு ாஎவக்ு காமக ி்ு சி்ு சி .ாஅவிர்ு ா
இந்ு தி யாவி மருந்ு தாகருதி்ு தகவளக்ு ா
ரகட்ு டவிாறாபசிவ்ு றார்ு .ாகாந்ு தி ஜிய வ்ு ாப றந்ு திா
நாள ல்ு ாசிாபர்ு மதி ாறசி ரமதி்ு தி ல்ு ாநாங்ு கள்ு ா
ரபசி ரவாம்ு ,ாராஜஸ்ு திாவ்ு ாமதி்ு தி யப்ு ா
பல்ு கவலக்ு கிகதி்ு தி ல்ு ாரமரயாாறடவிர்ு ா
கல்ு லர ய ல்ு ாஇந்ு தி யப்ு ாபபாறிய யலாளர்ு ா
ந றவிவதி்ு தி ற்ு பகவாஉவரகள்ு ாஇருந்ு திவ,ா
எல்ு லாாஇடங்ு கள லம்ு ாஅவிருவடயா
றர்ு விலர்ு கள்ு ா டிவார்ு கள்ு .ாநாங்ு கள்ு ா
காந்ு தி ய வ்ு ாறசி ரமதி்ு தி ல்ு ாஇருந்ு தாகாவரவி ட்ு கா
பவிள ரயாவிந்ு திரபாத,ாஅவிவரசி்ு ாசுற்ு றிய ருந்ு திா



கவறந்ு திபட்ு சிம்ு ா100ாரபர்ு ாசுயந ிற்ு படம்ு ா
எகக்ு கக்ு ா டிவர்ு .ா

இந்ு தி யாவி ல்ு ாஅவிரதாபங்ு கள ப்ு பா
ஐம்ு பதிாண்ு ககளக்ு கம்ு ாரமலாவத.ா
பதிாவலரபசி கவளாஒவி்ு பவிாருா
க ராமதி்ு தி ற்ு கம்ு ாபகாண்ு கவிந்ு திதி ல்ு ாஇருந்ு தா
உணுாவிங்ு க கள்ு ாபதிாடங்ு கவிதி ல்ு ாப ரதிமா
மந்ு தி ர க்ு காஅறிுவராவிிங்ு க யதவிவரா
இவ்ு னம்ு ாபலாஇருக்ு க வ்ு றவ.ாஇவ்ு வறயாஇருா
நீங்ு கள்ு ாஎங்ு களடவ்ு ாஇவணந்ு திவமக்ு காமிக்ு கா
நவ்ு றி.ா

ந வறவிாகசி்ு ாபசிால்ு லாஎவ்ு வ டம்ு ாசி லா
கருதி்ு தகள்ு ாஉள்ு ளவ.ாஇதிற்ு காமுவ்ு வால்ு ா
இவ்ு வறயாஇருாந கி்ு வி ற்ு காஅவவதி்ு தா
விவகய லம்ு ாஉதிவி யாசி லருக்ு காநாவ்ு ாநவ்ு றிா
பசிால்ு லாரவிண்ு கம்ு .ாகார்ு ெக ாபமல்ு லவ்ு ா
பல்ு கவலக்ு கிகம்ு ாமற்ு றம்ு ாரபராசி ர யர்ு ாராஜ்ு ா
பரட்ு டிாமற்ு றம்ு ாடவ்ு ாகரளார யாாபசிய ண்ு ட்ு ா
க ரளர்ு ாறக ரயாரால்ு ாமுவ்ு பவகக்ு கப்ு பட்ு கா



விந்ு திாமில்ு மயவ்ு ாபதி்ு திகங்ு கள்ு ாதி ட்ு டதி்ு தி வ்ு ா
வி யதி்ு திகாமுயற்ு சி ாஇல்ு வலபயவ்ு றால்ு ா
இந்ு தி யாவி வ்ு ாகண வ ாநலகம்ு ாசிாதி்ு தி யரமா
இல்ு வல.ா

இந்ு தி யாவி ல்ு ,ாஇந்ு தி யாவி வ்ு ாகண வ ாநலகா
தி ட்ு டம்ு ,ாஒருாபகி்ு பபற்ு றாகண வ ாவி ஞ்ு ஞாவ ,ா
ரபராசி ர யர்ு ாநாராயணசிாமிாபாலக ருஷ்ு ணவ்ு ா
திவலவமய ல்ு ாஉள்ு ளத.ாஇந்ு தி யாவி வ்ு ாகண வ 
நலகாதி ட்ு டம்ு ாஇப்ு ரபாதாஇந்ு தி யாாமுழவிதம்ு ா
25ாஸ்ு ரகவ்ு ாவமயங்ு கவளக்ு ாபகாண்ு டாஒருா
தி ட்ு டமாகம்ு ,ாஇதாஒருாபபர யாமுயற்ு சி யாகம்ு .ா

இந்ு திாநலகதி்ு தி ல்ு ா550,000ாபதி்ு திகங்ு கள்ு ாஸ்ு ரகவ்ு ா
பசிய்ு யப்ு பட்ு கள்ு ளவ,ாஇவிற்ு றில்ு ா400,000ாக்ு கம்ு ா
அதி கமாவாஇவணயாஉலாவில்ு கள்ு ாஇவணயக்ு
காப்ு பகதி்ு தி ல்ு ாஉள்ு ளவ.ாதி ட்ு டதி்ு தடவ்ு ா
பநருக்ு கமாகப்ு ாபண யாற்ு றவிதி ல்ு ாநாங்ு கள்ு ா
மக ி்ு சி்ு சி யவடக ரறாம்ு .ா



இந்ு தி யாபமாிிகள்ு ாஎவ்ு றாவிரும்ு ரபாத,ாஇதா
ஒருாகறிப்ு ப டதி்ு திக்ு காரசிகர ப்ு பாறகம்ு .ா
இந்ு தி ய ல்ு ா45,000ாக்ு கம்ு ாஅதி கமாவாபதி்ு திகங்ு கள்ு ா
உள்ு ளவ,ா33,000ாசிமஸ்ு க ருதிதி்ு தி ல்ு ,ா30,000ா
விங்ு காள ாபமாிிய ல்ு ,ாரமலம்ு ாபல.ாஇதி ல்ு ா
பமாதி்ு திதி்ு தி ல்ு ா50ாபவிவி்ு ரவிறாபமாிிகள ல்ு ா
பதி்ு திகங்ு கள்ு ாஇருக்ு க வ்ு றவ.ா

இவணயக்ு ாகாப்ு பகதி்ு தி ல்ு ாபதி்ு திகங்ு கள்ு ா
இருந்ு திால்ு ,ாநீங்ு கள்ு ாஅடிப்ு பவடா ாPDF ரகாப்ு பாகா
மட்ு கம்ு ாஇல்ு லாமல்ு ா கதிலாக,ாஅவவிாஒள க்ு ா
கறிாவிாசி ப்ு பாமுவறா( )ாOCR மூலம்ு ா
இயக்ு கப்ு பகவிவதிக்ு ாகாணலாம்ு .ா

ாOCR க்ு கா கதிலாக,ாபதி்ு திகங்ு கள்ு ாஉங்ு கள்ு ா
மிவ்ு பதி்ு திகாவிாசி ப்ு பாவ்ு ,ாக ண்ு டில்ு ாமற்ு றம்ு ா
உங்ு கள்ு ாரடப்ு பலட்ு ாறக யவிற்ு ரறாகாரவிவலா
பசிய்ு யும்ு ாவிடிவிங்ு களாகா
மாற்ு றப்ு பட்ு டிருக்ு க வ்ு றவாஎவ்ு பவதிாநீங்ு கள்ு ா
பார்ு க்ு கலாம்ு .ாநீங்ு கள்ு ாரமம்ு பட்ு டா
அளுரகால்ு கவளப்ு ாபயவ்ு பகதி்ு தி ா



ரசிகர ப்ு பகவளதி்ு ாரதிடலாம்ு ,ாரமலம்ு ாநீங்ு கள்ு ா
பதி்ு திகங்ு களக்ு கள்ு ளம்ு ாரதிடலாம்ு .ா

நாங்ு கள்ு ாரசிகர ப்ு ப ல்ு ாபசிய்ு யாமுயற்ு சி க்ு கம்ு ா
வி ஷயங்ு கள ல்ு ாஒவ்ு றாரமற்ு திகவில்ு கவளா
ரமம்ு பகதி்ு திாஉதிுவித.ாஇவணயக்ு ா
காப்ு பகதி்ு தி ல்ு ாஉள்ு ளாபபாறியாளர்ு ாஒருவிர்ு ,ா
ஒவி்ு பவிாருாபதி்ு திகதி்ு தி வ்ு ாஐஎஸ்ு ப எவ்ு ாஎண்ு கள்ு
மற்ு றம்ு ாபவிள ப்ு பவடாநலகாஅட்ு வடாவி விரா
அட்ு டவிவணாரபாவ்ு றாஅவடயாளங்ு ா
காட்ு டிகளடவ்ு ாஇவணக்ு காமற்ு றம்ு ாஇவணக்ு கா
திவலப்ு பகள்ு ,ாபவடப்ு பாள கள்ு ாமற்ு றம்ு ாப றா
ரமற்ு திகவில்ு ாபலங்ு கள ல்ு ாபதிள விாவா
பபாருதி்ு திதி்ு வதிாபர ரசிாதி தி்ு தாவிருக வ்ு றார்ு கள்ு .

இந்ு தி யாவி வ்ு ாகண வ ாநலகாதி ட்ு டதி்ு தி ல்ு ,ா
ஒவி்ு பவிாருாஉருப்ு படிய வ்ு ாகழம்ு ாஉங்ு கள்ு ா
"மதி ப்ு பவர"ாஎவ்ு றாஒருாஇடம்ு ாஇருக்ு க றதா
எவ்ு பவதிாநீங்ு கள்ு ாகவிவ க்ு காரவிண்ு கம்ு .ா
றல்ு பர்ு ட்ு டாாபல்ு கவலக்ு கிகதி்ு தி வ்ு ா
பகி்ு பபற்ு றாசிமஸ்ு க ருதிாஅறிஞர்ு ாரபராசி ர யர்ு ா



படாமிவ க்ு ாுஜாஸ்ு டிக்ு ,ாஅந்ு திாஇடதி்ு வதிப்ு ா
பயவ்ு பகதி்ு தி ,ாசி றந்ு திாஅவிர்ு ாஅறிந்ு திாடஜவ்ு ா
கணக்ு காவாநல்ு கள்ு ாபற்ு றியா
ரமற்ு திகவில்ு கவளாஅவிர்ு ாஅள தி்ு தி ருக்ு க றார்ு .ா

நீங்ு களம்ு ாஅவதிரயாபசிய்ு யாமுடியும்ு !ா
உதிாரணமாகாநீங்ு கள்ு ாகஜராதி்ு தி ாபமாிிா
ரபசுபவிராகாஇருந்ு திால்ு ா13,000ாகஜராதி்ு தி ா
நல்ு கவளப்ு ாபடிக்ு காமுடியும்ு ,ாரமலம்ு ாசி றந்ு திா
நல்ு கள்ு ாஅல்ு லதாஎழதி்ு திாளர்ு கள்ு ா
இருக்ு க வ்ு றார்ு களாாஎவ்ு றாஎங்ு களக்ு கதி்ு ா
பதிர யப்ு பகதி்ு தவிதிற்ு காகாமதி ப்ு பவராவிிங்ு கம்ு
இடதி்ு வதிப்ு ாபயவ்ு பகதி்ு தங்ு கள்ு ,ாஅல்ு லதா
அதி ல்ு ாஏதிாவிதாதிவிறகள்ு ாஇருந்ு திால்ு ா
உங்ு கள வ்ு ாஉதிவி ாஎங்ு களக்ு காரதிவவி.ா

இவ்ு றிருாஎங்ு கள்ு ாஇரண்ு டாவிதாபதிாகப்ு பா
இந்ு தாசுயராஜ்ு யம்ு .ாந வறயாரவிடிக்ு வககவளா
இந்ு திதி்ு ாதி ட்ு டதி்ு தி ல்ு ாஇவணதி்ு தா
வவிதி்ு தி ருக்ு க ரறாம்ு .ாநாவ்ு ாசி றிதாகாலம்ு ாமுவ்ு ப
சிாவமப்ு ாபார்ு க்ு காபசிவ்ு றாரபாதாஇதா



பதிாடங்ு க யத.ாநாங்ு கள்ு ா
ரபசி க்ு பகாண்ு டிருந்ு திரபாத,ாஅவிர்ு ாதிமதா
மடிக்ு கண வ வயாஇழதி்ு த,ா"உங்ு கள டம்ு ாஒருா
கற்ு றியக்ு க ா(பபவ்ு டிவரவி்ு )ாஇருக்ு க றதிா?"ா
எவ்ு றாரகட்ு டார்ு .ா

நாவ்ு ாஅவிர டம்ு ாஒருா ாUSBஇயக்ு க வயக்ு ா
பகாகதி்ு ரதிவ்ு ாமற்ு றம்ு ாநாங்ு கள்ு ாபதிாடர்ு ந்ு தா
ரபசி ரவாம்ு .ாஇறதி ய ல்ு ,ாஅவிர்ு ாஎவக்ு காஒவ்ு பதா
ஜிகாவபட்ு ா ாPDF ரகாப்ு பகள்ு ாபகாகதி்ு திார்ு .ா
அவவிாஎவ்ு வாஎவ்ு றாரகட்ு டரபாதாமகாதி்ு மாா
காந்ு தி ய வ்ு ாபதி யாநல்ு கள ல்ு ா
நற்ு றக்ு கணக்ு காவாமிவ்ு ாபதி ப்ு பாஎவ்ு றாஅவிர்ு ா
பசிாவ்ு வார்ு ா.ாநாவ்ு ாறசி்ு சிர யப்ு பட்ு ரடவ்ு .ா

மகாதி்ு மாவி வ்ு ாபவடப்ு பகள வ்ு ாஇந்ு திா
உறதி யாவாமிவ்ு வணப்ு ாபதி ப்ு வபாஉருவிாக்ு கா
திவ்ு வார்ு விதி்ு ாபதிாண்ு டர்ு கள்ு ாகழுடவ்ு ,ா
சிாபர்ு மதி ாறசி ரமதி்ு தி ல்ு ,ாகறிப்ு பாகாதவாா
பட்ு ரடல்ு ாபலாவிருடங்ு களாகாகஷ்ு டப்ு பட்ு டார்ு .ா
இதாஒருாமிகப்ு பபர யாசிாதிவவ!ாஇப்ு ரபாதா100ா



நல்ு கள வ்ு ாஇந்ு தி ப்ு ாபதி ப்ு வபா
உருவிாக்ு கவிதிற்ு காவாவிளங்ு கவளாஅவிர்ு ா
பதிாகதி்ு தாவிருக வ்ு றார்ு .ாஅவிருடவ்ு ாரவிவலா
பசிய்ு விதாஒருாபமய்ு யாவாமக ி்ு சி்ு சி .ா

நாவ்ு ாரசிகர தி்ு திாபவடப்ு பகவளாஇவணயதி்ு தி ல்ு ா
பவிள ய டப்ு பட்ு டரபாத,ாஇரதிாரபாவ்ு றா
முவறய ல்ு ாஜவிஹேர்ு லால்ு ாரநருவி வ்ு ாமுழா
பவடப்ு பகவளயும்ு ாஒருாஅரசிாங்ு காவிிங்ு க ய ல்ு ா
பார்ு தி்ு ரதிவ்ு ,ாறவால்ு ாஅவவிாபயனள்ு ளா
விடிவிதி்ு தி ல்ு ாஇல்ு வல,ாநாவ்ு ாஅவிற்ு வறா ாPDF

ரகாப்ு பகளாகாபதிாகதி்ு ரதிவ்ு .ாமூவ்ு றா
பதிாகதி கவளக்ு ாகாணவி ல்ு வல,ாநாவ்ு ா
அவிற்ு வறக்ு ாகண்ு கப டிதி்ு த,ாஇரண்ு வடாஸ்ு ரகவ்ு
பசிய்ு ரதிவ்ு .ாகவடசி ாஒவ்ு வறக்ு ாரகட்ு கள்ு ரளவ்ு .ா
78ாபதிாகதி கள ல்ு ா77ஐாநாங்ு கள்ு ாக ட்ு டதி்ு திட்ு டா
முடிதி்ு தவி ட்ு ரடாம்ு .ா

அரதிரபால்ு ாடாக்ு டர்ு ாபாபாாசிாரஹேப்ு ா
அம்ு ரபதி்ு கர வ்ு ாமுழாபவடப்ு பகள வ்ு ாமுதில்ு ா20ா
பதிாகதி களம்ு ாஅரசிாங்ு காஇவணயா



ரசிவவியகதி்ு தி ல்ு ாஇருந்ு திவ.ாஇப்ு ரபாதாநாங்ு கள்ு ா
கவடசி ாறறாபதிாகதி கவளசி்ு ாரசிகர தி்ு தா
 கதிலாகாஇவணதி்ு தள்ு ரளாம்ு ாஎவ்ு றா
அறிவி ப்ு பதி ல்ு ாமக ி்ு சி்ு சி ாஅவடக ரறவ்ு .ாஅந்ு திா
பதிாகப்ு பம்ு ாஇப்ு ரபாதாக வடக்ு க றத.ா

இந்ு திசி்ு ாரசிகர ப்ு ப,ாபதி்ு திகங்ு கவளக்ு ாகாட்ு டிலம்ு ா
உயர்ு விாவத.ாஅக லாஇந்ு தி யாவிாபவாமய ல்ு ா
காந்ு தி ஜிாரபசும்ு ா129ாஒமக்ு ாரகாப்ு பகள்ு ா
உள்ு ளவ.ாஅந்ு திாஒமக்ு ாரகாப்ு பகள ல்ு ா
ஒவி்ு பவிாவ்ு றிவ்ு ாறங்ு க லாபமாிிபபயர்ு ப்ு வபசி்ு ா
ரசிகர ப்ு ப ல்ு ாஅல்ு லதாஅறிக்ு வகய ல்ு ாஇருந்ு தா
ப ர தி்ு பதிகதி்ு தாஅதிவவயும்ு ா
இவணதி்ு தள்ு ரளாம்ு .ாஇந்ு திாஉவரவயா
ரகட்ு டப றக,ாநீங்ு கள்ு ாஅந்ு திா
பமாிிபபயர்ு ப்ு வபப்ு ாபடிக்ு கலாம்ு ,ாப றகா
காந்ு தி ஜாஅதிற்ு காஅகதி்ு திாநாள்ு ாமற்ு றம்ு ாஅதிற்ு கா
முந்ு வதியாநாள்ு ாஎவ்ு வா றிவார்ு ாஎவ்ு பவதிா
ரசிகர க்ு கப்ு பட்ு டாபகதி ய ல்ு ாக ள க்ு ாபசிய்ு த,ா
அவிரதாஅற்ு பதிமாவாகவடசி க்ு ாகாலா
விாி்ு க்ு வகயுடவ்ு ாபயண க்ு கலாம்ு .ா



ரநரு,ாரவந்ு தி ரநாதி்ு ாதிா ர்ு ,ாராஜவி்ு ாகாந்ு தி ,ா
இந்ு தி ராாகாந்ு தி ,ாரநதிாஜிாசுபாஷ்ு ாசிந்ு தி ராரபாஸ்ு ,ா
ரபராசி ர யர்ு ாராதிாக ருஷ்ு ணவ்ு ,ாசிர்ு திார்ு ாபரடல்ு ா
மற்ு றம்ு ாபலர்ு ாரபசி யாபலாஒமக்ு ாரகாப்ு பகள்ு ா
உள்ு ளவ.ாாாாாாாாாாாாாாாாாாாாாாாாாாாாாாாாாாாாாாாாாாாாாாாா

ரநருாசி வறய ல்ு ாஇருந்ு திரபாதாஎழதி யா
இந்ு தி யாவி வ்ு ாவிரலாறா(டிஸ்ு கவிர ாறஎப்ு ா
இந்ு தி யா)ா1988ாறம்ு ாறண்ு டிவ்ு ாதூர்ு திர்ு ஷவ்ு ா
தியார ப்ு பாவாபாரதி்ு ாஏக்ு ாரகாஜ்ு ாஎவா
ஒள பரப்ு பப்ு பட்ு டத.ாஅதிவ்ு ா53ாபாகங்ு களம்ு ா
ரசிகர க்ு கப்ு பட்ு கள்ு ளவ,ா

அவவதி்ு தா53ாஅதி்ு தி யாயங்ு கங்ு கள லம்ு ா
றங்ு க லதி்ு தி ல்ு ாதவணதி்ு ாதிவலப்ு பகள்ு ா
உள்ு ளவ.ாநாங்ு கள்ு ாஈ-பாஷாாபமாிிாரசிவவிா
எவ்ு றாபபயர ல்ு ாபபங்ு களூருவி ல்ு ாஉள்ு ளாஒருா
ந றவிவதி்ு தி ல்ு ாபண பர க ரறாம்ு .ாகாந்ு தி ா
விாி்ு க்ு வகசி்ு ாசிம்ு பவிங்ு கள்ு ,ாஇராமாயணா
ந கி்ு ுகள்ு ாஇரண்ு வடயும்ு ாஉள்ு ளடக்ு க யாறறா
அதி்ு தி யாயங்ு களக்ு க-றங்ு க லதி்ு தி ல்ு ா



மட்ு கமல்ு லாமல்ு ாஹேிந்ு தி ,ாஉருத,ாபஞ்ு சிாப ,ா
மற்ு றம்ு ாபதிலங்ு காபமாிிகள லம்ு ாஇப்ு ரபாதா
நாங்ு கள்ு ாதவணதி்ு ாதிவலப்ு பகள்ு ா
ஏற்ு றிய ருக்ு க ரறாம்ு .ாஇந்ு தி யாவி லம்ு ாஉலக லம்ு ா
உள்ு ளாஅவவதி்ு தக்ு கிந்ு வதிகளம்ு ா
இந்ு தி யாவி வ்ு ாவிரலாற்ு வறதி்ு ா
பதிர ந்ு தபகாள்ு ளம்ு ாபபாருட்ு காஇந்ு திா53ா
அதி்ு தி யாயங்ு களம்ு ாஅவவவிருக்ு கம்ு ாக வடக்ு கா
ரவிண்ு கம்ு ாஎவ்ு பதாஎங்ு கள்ு ாநம்ு ப க்ு வக.ா

இந்ு தி யாாபதிாடர்ு பாவாஇரண்ு காறதிாரா
விளங்ு கவளாநாங்ு கள்ு ாபகாண்ு கள்ு ரளாம்ு .ா

முதிலாவிதிாக,ா90,000ாபவகப்ு படங்ு கள்ு ,ா
திகவில்ு தவறாஅவமசி்ு சிகதி்ு தி வ்ு ாவிிங்ு க கள ல்ு ா
அவவவிரும்ு ாகாணம்ு ாவிவகய ல்ு ா
இருக்ு க வ்ு றவ,ாறவால்ு ாஅவவிாமிகும்ு ா
விசிதி யாகாஇல்ு வல.ாஅவவிகள ல்ு ,ா
உயர்ு திரமாவாவிரலாற்ு றாமுக்ு க யதி்ு தவிம்ு ா
விாய்ு ந்ு திா2,000ாபவகப்ு படங்ு கவளாஎகதி்ு தா
எப்ு ள க்ு கர ல்ு ாரபாட்ு கா



விர வசிப்ு பகதி்ு தி ய ருக்ு க வ்ு ரறவ்ு .ாரநருும்ு ா
இந்ு தி ராாகாந்ு தி யும்ு ாசி றியவிர்ு களாகாஇருந்ு திா
ரபாதாஎகதி்ு திாபவகப்ு படம்ு ,ாஇரய ல்ு கள்ு ,ா
ரகாவி ல்ு கள்ு ாஅல்ு லதாக ராமப்ு பறாஇந்ு தி யா,ா
அல்ு லதாக ர க்ு பகட்ு ாபவகப்ு படங்ு கவளாநீங்ு கள்ு
பார்ு க்ு காவி ரும்ு ப வால்ு ாபார்ு க்ு கலாம்ு .ா

இறதி யாக,ாநாவ்ு ாமிகாஅதி காரநரம்ு ாபசிலவி ட்ு டா
ஒருாபதிாகப்ு பாஇத.ாஇதாஇந்ு தி யாவி வ்ு ா
பதிாிில்ு நட்ு பாபபாதப்ு ாபாதகாப்ு பதி்ு ா
திரவி தி கள்ு ,ா19,000க்ு காரமல்ு ாஅதி காரபர்ு விா
இந்ு தி யாதிரந வலகள்ு ாறகம்ு .ாஅவிற்ு வறா
இவணயக்ு ாகாப்ு பகதி்ு தி லம்ு ,ாஎவ்ு ா
விிங்ு க ய லம்ு ா . . ாlaw resource orgஇல்ு ாகாணலாம்ு .ா

நமதாஉலகம்ு ாஇவ்ு றாஒருாபதிாிில்ு நட்ு பா
உலகாகம்ு .ாஇந்ு தி யாவி வ்ு ாரதிசி யாகட்ு டடாவி தி ,ா
பசி்ு சி க்ு பகால்ு மகள வ்ு ாபாதகாப்ு பாவா
பயவ்ு பாட்ு கக்ு காவாதிரவி தி கள்ு ,ாமசிாலாா
பபாருட்ு கள்ு ாமற்ு றம்ு ாஉணுக்ு காவா
திரவி தி கள்ு ,ாஜுள ாஇயந்ு தி ரங்ு கள வ்ு ாசிர யாவா



பசியல்ு பாட்ு டிவ்ு ாதிரவி தி கள்ு ,ாபாலங்ு கள்ு ாமற்ு றம்ு
சிாவலகள்ு ாறக யவிற்ு றிவ்ு ாபாதகாப்ு ப ற்ு காவா
திரவி தி கள்ு ாமற்ு றம்ு ாஅதி கமாவாபதிாிில்ு நட்ு பா
பபாதாபாதகாப்ு பாதிரவி தி கள்ு ாறக யவிற்ு வறா
இதாஉள்ு ளடக்ு க யுள்ு ளத.ா

இந்ு திாதிரவி தி கள்ு ாசிட்ு டதி்ு தி ற்ு கதி்ு ா
ரதிவவிப்ு பகபவவிா.ாஅல்ு லதாப றகா
சிட்ு டமாகம்ு .ாசி பமண்ு ட்ு ,ாவட்ு காஉபரயாகா
பபாருட்ு கள்ு ,ாஉணுாபபாருட்ு கள்ு ,ாமற்ு றம்ு ா
திாவ யங்ு க ாஉபகரணங்ு கள்ு ாரபாவ்ு றாடஜவ்ு ா
கணக்ு காவாபபாருட்ு கவளதி்ு ாதிரசி்ு ாசிாவ்ு றிதிி்ு ா
பபறாமல்ு ாஇந்ு தி யாவி ல்ு ாவி ற்ு பவவாபசிய்ு யா
முடியாத.ா

இந்ு தி யாவி லம்ு ாபவிள நாககள லம்ு ாவிண கம்ு ா
பசிய்ு விதிற்ு காபதிாிிற்ு சிாவலகள்ு ,ாஅவிற்ு றிவ்ு ா
தியார ப்ு பகள்ு ாறக யவிற்ு வறப்ு ாபாதகாப்ு பாகா
வவிதி்ு தி ருக்ு கம்ு ாசிட்ு டங்ு கவளப்ு பற்ு றிா
அறிந்ு தி ருப்ு பதாஅவிசி யம்ு .ாஇந்ு திாவி தி கவளப்ு ா
ப வ்ு பற்ு றாமல்ு ாபபாருட்ு கவளாநீங்ு கள்ு ா



இந்ு தி யாவி ல்ு ாஉற்ு பதி்ு தி ாபசிய்ு யாமுடியாத.ா
இந்ு திதி்ு ாதிரவி தி கரளாசிட்ு டங்ு கள்ு திாவ்ு .ா

றவால்ு ,ாஇதி ல்ு ாபபாருளாதிாரதி்ு வதிாவி ட
.அதி காவி ஷயம்ு ாஉள்ு ளத.ாஇந்ு தி யாநகரங்ு கள்ு ா
எப்ு படிாபாதகாக்ு கப்ு படாரவிண்ு கம்ு ாஎவ்ு பவதிா
இந்ு தி யதி்ு ாதிரவி தி கள்ு ாஉறதி ப்ு பகதி்ு தக வ்ு றவ.ா
எப்ு படிாஅபாயகரமாவாபபாருட்ு கவளா
பகாண்ு காபசில்ு லாரவிண்ு கம்ு ,ாபள்ு ள கள ல்ு ா
மற்ு றம்ு ாபபாதாகட்ு டிடங்ு கள ல்ு ாபாவதிகள்ு ா
எப்ு படிாஅவமக்ு கப்ு படாரவிண்ு கம்ு ,ாஎப்ு படிா
மிவ்ு சிாரம்ு ாபாதகாப்ு பாகாபயவ்ு பகதி்ு திப்ு படா
ரவிண்ு கம்ு ாஎவ்ு பவதிாவி ளக்ு கக வ்ு றவ.ா
ஒவி்ு பவிாருாநகராஅதி கார யும்ு ,ாபள்ு ள தி்ு ா
திவலவமாறசி ர யரும்ு ,ாகட்ு டிடா
உர வமயாளரும்ு ,ாமற்ு றம்ு ாசிம்ு பந்ு திப்ு பட்ு டா
கடிமக்ு களம்ு ாஇந்ு திாமுக்ு க யமாவாஅரசிாங்ு கா
திகவில்ு கவளதி்ு ாபதிர ந்ு தபகாள்ு ளாரவிண்ு கம்ு ா.ா

இதாபபாருளாதிாரம்ு ,ாபபாதப்ு ாபாதகாப்ு பா
பற்ு றியதாமட்ு கமல்ு ல,ாஇதாகல்ு வி ாபற்ு றியதம்ு ா



றகம்ு .ாஇந்ு தி யதி்ு ாதிரவி தி கள்ு ாஇந்ு தி யாவி வ்ு ா
பதிாிில்ு நட்ு பாஉலக வ்ு ாசி றந்ு திா
வி தி தி்ு பதிாகப்ு பறிவவிாப ரதி ந தி தி்ு தவிப்ு ா
பகதி்ு தக வ்ு றவ.ாஇந்ு திாதிரவி தி கவளப்ு ா
பகி்ு பபற்ு றாபபாறியாளர்ு கள்ு ,ா
பபாதப்ு பண தி்ு தவறாஊிியர்ு கள்ு ,ா
திவ்ு வார்ு விதி்ு ாபதிாண்ு காந றவிவப்ு ா
பண யாளர்ு கள்ு ,ாரபராசி ர யர்ு கள்ு ா
உருவிாக்ு க யுள்ு ளவர்ு .ாஇந்ு திதி்ு ாதிரவி தி கள்ு ா
இந்ு தி யாபல்ு கவலக்ு கிகங்ு கள ல்ு ாறறா
மில்ு மயவ்ு ாபபாறிய யல்ு ாமாணவிர்ு கள்ு ா
பயவ்ு பகதி்ு திாரவிண்ு டியாஒருாமுக்ு க யமாவா
கல்ு வி க்ு ாகருவி யாகம்ு .ா

இந்ு தி யதி்ு ாதிரவி தி களக்ு க,ாறவிணங்ு கவளா
பவிறமரவாஸ்ு ரகவ்ு ாபசிய்ு தாபதி வி கவிவதிாவி ட
அதி கமாவாபண ாபசிய்ு தள்ு ரளாம்ு .ா1,000ா
முக்ு க யதி்ு ாதிரவி தி கள்ு ாநவவா ாHTMLறகா
மாற்ு றப்ு பட்ு கள்ு ளவ.ாவிவரபடங்ு கவளா
யாவிரும்ு ாவிாசி க்ு கக்ு  டியா ாSVGவிடிவி ல்ு ா
மாற்ு றிரவாம்ு ,ாஅட்ு டவிவணவயா



ீட்ு டவமதி்ு ரதிாம்ு .ாஇதிவவாஉங்ு கள்ு ாவகப்ு ரபசி ா
மூலம்ு ாபார்ு வவிய டலாம்ு .ாஉங்ு கள்ு ாகாக திா
அல்ு லதாபமவ்ு பபாருள்ு ாதி ட்ு டதி்ு தி ல்ு ாஉயர்ு ாதிரா
வி ளக்ு கப்ு படங்ு களாகாபவிட்ு டிாஒட்ு டும்ு ாஇவவிா
எள திாவவவி.ாரமலம்ு ாபயவ்ு பாட்ு டிற்ு கா
மிகும்ு ாஎள திாக யுள்ு ளவ.ா

இந்ு தி யாவி ல்ு ாமட்ு கமல்ு ல,ாஉலபகங்ு க லம்ு ா
பதிாிில்ு நட்ு பாபபாதாபாதகாப்ு பசி்ு ாசிட்ு டங்ு கள்ு ா
மிகாஅதி காவி வலய ல்ு ாவி ற்ு கப்ு பகக வ்ு றவ.ா
ரமலம்ு ாஅவிற்ு றில்ு ாபலாநகல்ு ாஎகக்ு கதி்ு ா
திவடபசிய்ு யும்ு ாககவமயாவாபதி ப்ு பர வமா
அறிவி ப்ு பகவளக்ு ாபகாண்ு கள்ு ளவ.ா
உதிாரணமாக,ாஇந்ு தி யாவி வ்ு ாரதிசி யாகட்ு டிடதி்ு ா
திரவி தி ,ா13,760க்ு காவி ற்ு கப்ு பகக றத.ாஅதிாவிதா
அதிவ்ு ாவி வலா213ாடாலர்ு .ாஒருாபதி்ு திகதி்ு தி ற்ு கா
அவி்ு விளுாவி வல!ாஇந்ு தி யாவி ல்ு !ாரமலம்ு ,ா
நீங்ு கள்ு ாஇந்ு தி யாவி ற்ு காபவிள ய ல்ு ாஇருந்ு தா
விாங்ு காவி ரும்ு ப வால்ு ,ாபவிள நாட்ு காவி வலா1.4ா
லட்ு சிாரபாய்ு .ா2000ாடாலர்ு .ாஒருாகட்ு டாயமாவா
கட்ு டடதி்ு ாதிரவி தி க்ு க!ா



சிட்ு டாறவிணதி்ு தி வ்ு ாபகரரவிம்ு ாபபற்ு றள்ு ள,ா
நமதாசிமுதிாயதி்ு தி வ்ு ாபாதகாப்ு வபா
ந ர்ு விக க்ு கம்ு ாஇந்ு திாறவிணங்ு கள்ு ா
அவவவிருக்ு கம்ு ாக வடக்ு காரவிண்ு கம்ு .ா
றவால்ு ாஉலகம்ு ாமுழவிதம்ு ாஇந்ு திாபபாதப்ு ா
பாதகாப்ு பசி்ு ாசிட்ு டங்ு கள்ு ாககவமயாவா
வி தி முவறகளால்ு ாகட்ு கப்ு பகதி்ு திப்ு பட்ு க,ாஅதி கா
வி வலக்ு காவி ற்ு கப்ு பட்ு டிருக்ு க வ்ு றவாஎவ்ு பதா
பவிள ப்ு பவட.ாஇதாஉலகளாவி யா
ப ரசி்ு சி வவயாகம்ு .ாஇதாஅரசி யல்ு ாசி க்ு கல்ு கள்ு ,ா
அரசி யல்ு ாப ளுகளக்ு காஅப்ு பாற்ு பட்ு டா
சி க்ு கலாகம்ு .ா

இந்ு திசி்ு ாசூி்ு ந வலவயாமாற்ு றா10ா
றண்ு ககளக்ு காமுவ்ு பாநாவ்ு ாமுற்ு பட்ு ரடவ்ு ,ா
இதாஒருாநீண்ு டாபயணம்ு .ாஇந்ு தி யாவி ல்ு ,ாஇந்ு திா
அரசிாங்ு காறவிணங்ு கவளாஇவ்ு னம்ு ா
பவிள ப்ு பவடயாகாவிிங்ு கவிதிற்ு காகாஎங்ு கள்ு ா
விிக்ு வகாஅவமசி்ு சிகதி்ு தி ற்ு காஒருாமுவறிடாகா
விிங்ு க ரவாம்ு .ாஇந்ு திாவி ண்ு ணப்ு பதி்ு தி ல்ு ாசிாம்ு ,ா
இவணயதிளதி்ு தி வ்ு ாதிந்ு வதியாவாவி ண்ு ட்ு ா



பசிர்ு எப்ு ாமற்ு றம்ு ாஇந்ு தி யாாமுழவிதி லம்ு ாஉள்ு ளா
பகி்ு பபற்ு றாபபாறிய யல்ு ா
ரபராசி ர யர்ு கள டமிருந்ு தா
விாக்ு கமூலங்ு களடவ்ு ாநானம்ு ாஇவணக்ு கப்ு ா
பட்ு ரடவ்ு .ா

மனாந ராகர க்ு கப்ு பட்ு டரபாத,ாபதாதி ல்ு மய ல்ு ா
உள்ு ளாஉயர்ு நீதி ாமவ்ு றதி்ு தி ல்ு ாஒருாபபாதாநலா
விிக்ு காபதிாடர்ு ந்ு ரதிாம்ு .ாஅதாஇவ்ு னம்ு ா
நடந்ு தபகாண்ு டிருக்ு க றத.ாஇந்ு தி யாவி ல்ு ா
எவ்ு னவடயாசிகாக்ு களாவாதி ரு.ாஸந விாஸ்ு ா
ரகாடாமா(ரபாக்ு கவிரதி்ு தாபபாறியாளர்ு )ா
டாக்ு டர்ு ாசுஷாந்ு தி்ு ாசி வ்ு ஹோா(அவவதி்ு தசி்ு ா
சிட்ு டங்ு கவளயும்ு ாஅணகவிதிற்ு காவாஇலவிசி,ா
பபாதாஅவமப்ு பாவாகானவவா
உருவிாக்ு க யவிர்ு )ாஇருவிருடனம்ு ாநானம்ு ா
மனதிாரராகாஇருக்ு க வ்ு ரறவ்ு .ா

ந ஷிதி்ு ாரதிசிாயும்ு ாஅவிரதாந றவிவமும்ு ,ா
மதி ப்ு ப ற்ு கறியாமுவ்ு வாள்ு ாசிட்ு டாஅவமசி்ு சிரும்ு ா
முவ்ு வாள்ு ாபவிள வி விகாராஅவமசி்ு சிருமாவா



சில்ு மாவ்ு ாகர்ு ஷிதம்ு ாஎங்ு கள்ு ாசிார்ு பாகாஉயர்ு நீதி ா
மவ்ு றதி்ு தி ல்ு ாவிிக்ு கவரதி்ு திவர்ு .ாஇவ்ு றிருாதி ரு.ா
ரதிசிாய்ு ாநம்ு ரமாகாஇங்ு ரகாஇருக்ு க றார்ு ாஎவ்ு பதி ல்ு
மிகும்ு ாமக ி்ு சி்ு சி ாஅவடக ரறவ்ு .ா

சிட்ு டஅறிுாக வடப்ு பதாஇந்ு தி யாவி ற்ு காமட்ு கம்ு ா
அல்ு ல,ாஒருாஉலகளாவி யாசிவிால்ு ாறகம்ு .ா
அபமர க்ு காவி ல்ு ாஉள்ு ளாரமல்ு முவறிட்ு கா
நீதி மவ்ு றதி்ு தி ல்ு ாஇரதிரபாவ்ு றாவிிக்ு காஉள்ு ளத.ா
ஐரராப்ு ப யாஒவ்ு றியதி்ு தி வ்ு ாகட்ு டாயா
பாதகாப்ு பதி்ு ாதிரங்ு கவளப்ு ாபடிப்ு பதிற்ு கம்ு ,ா
பதி ுாபசிய்ு விதிற்ு கம்ு ாகடிமக்ு கள வ்ு ா
உர வமக்ு காகாஐரராப்ு ப யாஒவ்ு றியதி்ு தி ல்ு ,ா
பஜர்ு மவ ய வ்ு ாநீதி மவ்ு றங்ு கள ல்ு ாநாங்ு கள்ு ா
ரபாராகக ரறாம்ு .ாஅபமர க்ு காஐக்ு க யாநாட்ு டில்ு ா
எங்ு கள்ு ாவிிக்ு கக்ு காநாங்ு கள்ு ாஈஎஎப்ு எஎப்ு ா
மற்ு றம்ு ாபபவ்ு வி க்ு ா ா&பவிஸ்ு ட்ு ாமூலம்ு ா
பகாலம்ு ப யாாமாவிட்ு டதி்ு தி ல்ு ாப ரதி ந தி தி்ு தவிப்ு ா
பகதி்ு திப்ு பகக ரறாம்ு .ா ாEFFஇவ்ு ாமிட்ு சி்ு ா
ஸ்ு டால்ு ட்ு ஸ்ு ாஇங்ு ரகாபார்ு வவியாளராகக்ு ா



கலந்ு தபகாண்ு டிருப்ு பதாமிகும்ு ாமக ி்ு சி்ு சி ா
அள க்ு க றத.ா

இந்ு திாஉலகளாவி யாசிட்ு டபர்ு விப்ு ாப ரசி்ு சிாரதி்ு தி ல்ு ா
கறிப்ு ப டதி்ு திக்ு கதாஎவ்ு வபவிவ்ு றால்ு ,ாதி ரு.ா
ரதிசிாய்ு ாமற்ு றம்ு ாதி ரு.ாகர்ு ஷிதி்ு ாஉள்ு ள ட்ு டா
அவவதி்ு தாவிிக்ு கறிஞர்ு களம்ு ாஇலவிசிமாகப்ு ா
பண யாற்ு றக றார்ு கள்ு .ாஉலபகங்ு க லம்ு ா
ஒவ்ு பதாசிட்ு டாந றவிவங்ு கள்ு ா
அரசிாங்ு கங்ு களக்ு காமுவறிககள்ு ாபசிய்ு யா
எங்ு களக்ு காஉதிுக வ்ு றவ,ா
பல்ு லாய ரக்ு கணக்ு காவாமண ாரநரம்ு ாஇலவிசிா
சிட்ு டாஉதிவி க்ு பகவாபங்ு கள ப்ு பாபசிய்ு க வ்ு றவ.ா

சிட்ு டதி்ு தி வ்ு ாவி தி முவறகளால்ு ா
ந ர்ு விக க்ு கப்ு பகம்ு ாநாககள ல்ு ,ாசிட்ு டங்ு கள்ு ா
அவவவிருக்ு கம்ு ாக வடக்ு காரவிண்ு கம்ு ,ா
ஏபவவ்ு றால்ு ாசிட்ு டாஅறியாவமாமவ்ு வ க்ு கக்ு ா
 டியதாஅல்ு ல.ாஒருாஜவநாயகதி்ு தி ல்ு ,ா
சிட்ு டங்ு கள்ு ாமக்ு களக்ு காபசிாந்ு திமாவவவி,ா
அவவிாமக்ு கள்ு ாபடிப்ு பதிற்ு கக்ு ாக வடக்ு கா



ரவிண்ு கம்ு .ாஅரசிாங்ு கம்ு ாமக்ு களக்ு காகப்ு ா
பண பர க றத,ாசிட்ு டங்ு கள்ு ாநமக்ு கசி்ு ாபசிாந்ு திம்ு .ா
நாம்ு ாநாட்ு டிவ்ு ாஅறிவிறிந்ு திாகடிமக்ு களாகா
இருக்ு காரவிண்ு கம்ு ாஎவ்ு றால்ு ாநம்ு ா
உர வமகவளயும்ு ாநம்ு ாகடவமகவளயும்ு ா
அறிந்ு தி ருக்ு காரவிண்ு கம்ு .ாஇதிவவப்ு ா
பபாறதி்ு திததிாவ்ு ாஜவநாயகம்ு .ா

பதிவ்ு வாப்ு ப ர க்ு காவி ல்ு ாகாந்ு தி ஜிா
இருந்ு திரபாத,ாஅவிர்ு ாஒருாவிிக்ு கறிஞவராவி டா
தி றவமயாவவிராகாஇருந்ு திார்ு .ாஅவிர்ு ாஒருா
பவிள ிட்ு டாளராகும்ு ாஇருந்ு திார்ு .ா
நீதி மவ்ு றங்ு கள்ு ,ாமனக்ு கவளக்ு ாபகாண்ு கா
உலகதி்ு வதிாமாற்ு றியவமக்ு காஅவிர்ு ாமுயவ்ு றார்ு .ா
சிமூகாஊடகங்ு கள்ு ாமூலமாகும்ு ாஅவிர்ு ாஉலவகா
மாற்ு றியவமக்ு காமுயவ்ு றார்ு .ாஅவிர்ு ாஒருா
பசிய்ு தி பவிள ிகாநடதி்ு தபவிராகும்ு ,ாபசிய்ு தி ா
ஒருங்ு க வணப்ு பாளராகும்ு ாஇருந்ு திார்ு .ாஅவிர்ு ா
பதி ப்ு பகதி்ு ாபதிாிில்ு நட்ு பதி்ு வதிப்ு ா
பயவ்ு பகதி்ு தவிதி ல்ு ாஉயர்ு ாபதிாிில்ு நட்ு பதி்ு வதிா
அறிந்ு தி ருந்ு திார்ு .ா



பவ க்ு ஸ்ு ாறசி ரமதி்ு வதிதி்ு ாதி றந்ு திரபாத,ா
அவிர்ு கள்ு ாபசிய்ு திாமுதில்ு ாவி ஷயம்ு ாடர்ு பவ ல்ு ா
இருந்ு தவிந்ு திாஅசி்ு சிகதி்ு வதிாஅகற்ு றி,ாநாவ்ு கா
விண்ு டிகள ல்ு ாஏற்ு றிவர்ு .ாஒவி்ு பவிாவ்ு றம்ு ா16ா
காவளகளால்ு ாஇழக்ு கப்ு பட்ு டத.ாஅந்ு திா
அசி்ு சிகதி்ு வதிக்ு ாகாட்ு காபவிள ய ல்ு ாபகாண்ு கா
விந்ு திவர்ு .ா

அவிர்ு கள்ு ாஎபவ க்ு ஸ்ு ாபதி யாதிளதி்ு தி ற்ு கா
விந்ு திரபாத,ாஅதவிவராஎந்ு திாகட்ு டிடமும்ு ா
இல்ு வல.ாஅவிர்ு கள்ு ாபசிய்ு திாமுதில்ு ாகட்ு டிடா
ரவிவலாஅசி்ு சிகதி்ு தி ற்ு காவாகட்ு டிடம்ு .ாஅந்ு திா
ரவிவலாமுடியும்ு விவராஅவிர்ு கள்ு ாபவிள ய ல்ு ா
திங்ு க வார்ு கள்ு .ாஎபவ க்ு ஸல்ு ாஅவவவிரும்ு ா
திட்ு டசி்ு சுாபசிய்ு யக்ு ாகற்ு றக்ு பகாண்ு டார்ு கள்ு ,ா
அவவவிரும்ு ாதிங்ு கள்ு ாரநரதி்ு வதிாஅசி்ு சிகதி்ு தி ல்ு ா
பசிலவி ட்ு டவர்ு .ா

காந்ு தி ஜாவகதி்ு பதிாிில்ு ாஎவ்ு றாகறிப்ு ப ட்ு டதா
ஒவி்ு பவிாருாநாளம்ு ாயாவிரும்ு ாதிங்ு கள்ு ா
வககளால்ு ாஏதிாவிதாபசிய்ு தாபகாண்ு ரடா



இருக்ு காரவிண்ு கம்ு ாஎவ்ு பவதிதி்ு திாவ்ு .ா
றதி யாகமம்ு ா3:ா19ா"உவ்ு ாபருவிாவி யர்ு வவியால்ு ா
உவ்ு னவடயாஉணவவிாஉண்ு பாய்ு "ாஎவ்ு றா
 றக றத.ாஅதாகாந்ு தி ய வ்ு ாதிதி்ு தவிதி்ு தி வ்ு ா
வமயக்ு ாரகாட்ு பாடாகாமாறியத.ாகாந்ு தி ஜிா
 றிவார்ு :ா

"உணுக்ு காவாநண்ு ணறிுமிக்ு கா
வகதி்ு பதிாிில்ு ாஎவ்ு பதாசிமூகாரசிவவிய ல்ு ா
உயர்ு ந்ு திாவிடிவிம்ு ாறகம்ு .ாஒருாமவ தினக்ு கா
திவதாதிவ ப்ு பட்ு டாஉவிப்ு பாமூலம்ு ாநாட்ு டிற்ு கா
பயனள்ு ளாபசில்ு விதி்ு வதிசி்ு ாரசிர்ு க்ு கம்ு ா
வி ஷயதி்ு வதிவி டசி்ு ாசி றந்ு திதாஎத?ா'உலக ல்ு ா
இருப்ு பத'ாஎவ்ு பதா'பண ாபசிய்ு வித'ாறகம்ு .ா

நாம்ு ாஅவவவிரும்ு ாகவிவதி்ு தி ல்ு ாபகாள்ு ளா
ரவிண்ு டியா ற்ு றாஇத.ாநாம்ு ாஎல்ு ரலாரும்ு ா
உவிக்ு காரவிண்ு கம்ு ,ாகாந்ு தி ா றியதாரபாலா
சிமூகதி்ு தி ற்ு காகாஉவிக்ு காரவிண்ு கம்ு .ாநமதா
சிமூகதி்ு வதிசி்ு ாசி றப்ு பாகாஅவமப்ு பதிற்ு காகும்ு ா
உவிக்ு காரவிண்ு கம்ு .ாகாந்ு தி ஜா"சுயநலதி்ு தி ற்ு கா



பதி லாகாரசிவவிாஎவ்ு னம்ு ாபாடம்ு ா"எவ்ு றா
 றக றார்ு .ாவகதி்ு பதிாிில்ு ,ாசிமூகாரசிவவிா
இரண்ு கம்ு ாகாந்ு தி ய வ்ு ாதிதி்ு தவிதி்ு தி வ்ு ா
அடிப்ு பவடகள்ு ாறகம்ு .ாஅந்ு திாரபாதிவவகள்ு ா
பபாதவிாவாகறிக்ு ரகாரளாகாஒவ்ு றிவணயா
மக்ு கவளாஊக்ு கவி தி்ு திவ.ா

இவ்ு றாநம்ு ாஉலகம்ு ாஒருாகிப்ு பமாவாஇடமாகா
உள்ு ளத.ாநாவ்ு ா15ாறண்ு ககளாகாவிாஷிங்ு டவ்ு ,
டி.சி .ாய ல்ு ாபண யாற்ு றிரவவ்ு ,ாஅதி்ு திவகயா
கிப்ு பதி்ு தி ல்ு ாநமதாஅரசிாங்ு கதி்ு வதிாநாவ்ு ா
பார்ு தி்ு திதி ல்ு வல.ாஅபமர க்ு காாமட்ு கரமா
இதி்ு திவகயாகிப்ு பங்ு களக்ு காறளாவாநாகா
அல்ு ல.ாறவால்ு ாநாம்ு திாவ்ு ாமுவ்ு வாள ல்ு ா
கற்ு பவவாபசிய்ு யாமுடியாதிாஅளுக்ு கக்ு ா
கிப்ு பதி்ு வதிக்ு ாபகாண்ு கவிந்ு தள்ு ரளாம்ு ாஎவ்ு றா
ரதிாவ்ு றக றத.ா

உலகம்ு ாமுழவிதம்ு ாரபார்ு கள்ு ,ா
மாந லங்ு களக்ு கள்ு ளாகாவிவ்ு முவற,ா
மக்ு களக்ு காஎதி ராகாமாந லதி்ு தி வ்ு ாவிவ்ு முவற,ா



மக்ு களக்ு கள்ு ாவிவ்ு முவற,ாபபண்ு களக்ு கம்ு ா
கிந்ு வதிகளக்ு கம்ு ாஎதி ராவாவிவ்ு முவற,ாசிற்ு றா
ரவிறபகம்ு ாமக்ு களக்ு காஎதி ராவாவிவ்ு முவற.ா
அதி ர்ு சி்ு சி யும்ு ாபகாடரமும்ு ாபகாண்ு டா
பயங்ு கரவிாதிாபசியல்ு கள்ு ாஉலக ல்ு ா
ந கி்ு க வ்ு றவ.ா

பஞ்ு சிம்ு ாமற்ு றம்ு ாரநாய்ு ாஉள்ு ளத,ாநம்ு மிடம்ு ா
தி றவ்ு ாஇருந்ு திால்ு ாஅதிவவதி்ு ாதிகதி்ு தாந றதி்ு திா
முடியும்ு .ா

நமதாபமிய ல்ு ாஅதி ர்ு சி்ு சி ாதிரும்ு ாவிவ்ு முவறா
அரங்ு ரகறக றத.ாகடந்ு திாகாலங்ு கள ல்ு ாநாம்ு ா
அறியாவமய வால்ு ாவிவ்ு முவறய ல்ு ா
ஈகபட்ு டிருக்ு கலாம்ு ,ாறவால்ு ாஇவ்ு றாநாம்ு ா
முழவமயும்ு ாஅறிந்ு ரதிாபசிய்ு க ரறாம்ு .ா

திவ நபர்ு கள்ு ாஎவ்ு றாமுவறய ல்ு ாஎதி லம்ு ா
திவலய டாமல்ு ாஇருப்ு பத,ாதி வசிர ா
விாி்ு க்ு வகவயாவிிிநடதி்ு திாநம்ு ாறற்ு றலக்ு கா
அப்ு பாற்ு பட்ு டதிாகதி்ு ாரதிாவ்ு றம்ு ாவி ஷயங்ு கவள



பறக்ு கண ப்ு பத,ாபபாதாவிாி்ு வி ல்ு ாபங்ு கா
பபறவிவதிதி்ு ாதிவி ர்ு ப்ு பத,ாதிவலவிர்ு கவளதி்ு ா
திவிறகளக்ு கப்ு ாபபாறப்ு பாக்ு காமல்ு மறப்ு பதா
எவ்ு பவவிாமக ி்ு சி்ு சி யாகாஉள்ு ளவ.ாறவால்ு ,ா
அதாதிவிற.ா

நாம்ு ாஅவமதி யாவாவிிிய ல்ு ாபரட்ு சி ா
பசிய்ு யாவி ட்ு டால்ு ,ாவிவ்ு முவறப்ு ாபரட்ு சி ாதிவி ர்ு க்ு க
இயலாதிதாஎவ்ு றாஜாவ்ு ாஎஎப்ு .ாபகவ்ு வடிாஒருா
முவறா றிவார்ு .ாநமதாஉலக ல்ு ாகிப்ு பம்ு ா
ந லவி யரபாதி லம்ு ,ாநம்ு ப க்ு வகயும்ு ாஇருக்ு க றதா
எவ்ு பவதிாநாவ்ு ாஉங்ு களக்ு கக்ு ா றக ரறவ்ு .ா
இண்ு டர்ு பநட்ு ாஉலகளாவி யா
திகவில்ு பதிாடர்ு பகவளாசிாதி்ு தி யமாக்ு கக றத,ா
அவவதி்ு தாஅறிும்ு ாஉலகமுழவிதம்ு ா
க வடப்ு பவதிசி்ு ாசிாதி்ு தி யமாக்ு கக றத.ாஇவவிா
பரட்ு சி ய வ்ு ாஅவமதி யாவாவிிிகள்ு ,ாறவால்ு ா
அவிற்ு வறாநாம்ு ாதிழவி வால்ு ாமட்ு கரமாநவ்ு வமா
பசிய்ு யும்ு .ா



கல்ு வி ாஎவ்ு பதாநாம்ு ாசிமுதிாயதி்ு வதிாஎப்ு படிா
மாற்ு றியவமக்ு காமுடியும்ு ாஎவ்ு பதாபற்ு றியத.ா
நாம்ு ாநமதாகிந்ு வதிகளக்ு காகல்ு வி வயப்ு ா
ரபாதி க்ு காரவிண்ு கம்ு .ாநமதா
றட்ு சி யாளர்ு களக்ு கக்ு ாகல்ு வி ாரபாதி க்ு கா
ரவிண்ு கம்ு .ாநமக்ு காநாரமாகற்ு றக்ு பகாள்ு ளா
ரவிண்ு கம்ு .ா

ஜாவ்ு ாறடம்ு ஸ்ு ாஎழதி வார்ு :ா"நமதா
ந றவிவர்ு களம்ு ாறண்ு களம்ு ாபபண்ு களம்ு ா
கற்ு றவிர்ு கள்ு ,ாவிரலாற்ு வறாஅறிந்ு திவிர்ு கள்ு ா
எவ்ு பதிால்ு ாஅபமர க்ு கப்ு ாபரட்ு சி ா
சிாதி்ு தி யமாய ற்ு ற.ாஅறியாவமயும்ு ா
அக்ு கவறய வ்ு வமயும்ு ாமவ திகலாஅிிவி ற்ு கா
இரண்ு காபபர யாகாரணங்ு கள்ு ."ாகடிமக்ு கள்ு ,ா
திகவிலறிந்ு திவிர்ு களாகாஇல்ு லாவி ட்ு டால்ு ாஒருா
ஜவநாயகம்ு ாபசியல்ு படாதாஎவ்ு றம்ு ாஅவிர்ு ா
 றிவார்ு .ா"நாங்ு கள்ு ாபமவ்ு வமயாகும்ு ,ா
தியவிாகும்ு ,ா...ாஅறிவி வ்ு ாவிிிவயா
ரபாற்ு றரவிாம்ு .ாபடிப்ு ரபாம்ு ,ாசி ந்ு தி ப்ு ரபாம்ு ,ா
ரபசுரவிாம்ு ,ாஎழதரவிாம்ு .ாமக்ு கள்ு ாமதி்ு தி ய ல்ு ா



ஒவி்ு பவிாருாகட்ு டவளயும்ு ாறவணயும்ு ா
அவிர்ு கள்ு ாகவிவதி்ு வதிப்ு ாபபறாரவிண்ு கம்ு .ா
அவிர்ு கள வ்ு ாதர்ு மாவதி்ு வதிப்ு ாபபறாரவிண்ு கம்ு "ா
எவ்ு றார்ு .ா

இந்ு தி யாவி ல்ு ,ாஒருாபதி யாரதிசிதி்ு தி வ்ு ாப றப்ு பக்ு கா
விிிவிகதி்ு திாசுயராஜ்ு யதி்ு தக்ு காவா
தண சி்ு சிலாவாநீண்ு டாரபாராட்ு டம்ு ,ா
எதி ர்ு காலவி தி யுடவ்ு ாஉடவ்ு படிக்ு வகாபசிய்ு திா
ரபாராட்ு டம்ு ,ாஉலகம்ு ாமுழவிவதியும்ு ாபசியலக்ு கா
தூண்ு டியாஒருாரபாராட்ு டம்ு -ாஅந்ு திாரபாராட்ு டம்ு ா
திகவிலறிந்ு திாகடிமக்ு கவளாஅடிப்ு பவடயாகக்ு ா
பகாண்ு டத.ாகாந்ு தி ஜி,ாநீதி பதி ாஇராவரடய வ்ு ா
 ற்ு றாகா"நமதாறட்ு சி யாளர்ு கவளா
எசி்ு சிர ப்ு பதிற்ு காநாம்ு ாஅதி கமாகா
அறிந்ு தபகாள்ு ளாரவிண்ு கம்ு ,ாநீதி வயதி்ு ா
பதிர ந்ு தி ருக்ு காரவிண்ு கம்ு "ாஎவ்ு றா றிவார்ு .ா

நவவாஉலக ல்ு ாஇந்ு தி யாவவிாவிிிநடதி்ு தி யா
றண்ு களம்ு ாபபண்ு களம்ு ,ாஅறிஞர்ு களாகும்ு ா
சிர தி்ு தி ராறசி ர யர்ு களாகும்ு ாமற்ு றம்ு ா



திவலவிர்ு களாகும்ு ாஇருந்ு திார்ு கள்ு .ாரநருா
சி வறசி்ு சிாவலய ல்ு ாஎழதி யாஅற்ு பதிமாவா
பதி்ு திகங்ு கவளப்ு ாபாருங்ு கள்ு .ா
அரசி யலவமப்ு ப வ்ு ாவிவருதி்ு ாதி ட்ு டதி்ு வதிா
விகதி்ு திாடாக்ு டர்ு ாஅம்ு ரபதி்ு கர வ்ு ாறிமாவா
அறிவவிப்ு ாபாருங்ு கள்ு .ாபதிவி ய ல்ு ா
இருந்ு திரபாதம்ு ாமுழரநரமும்ு ா
கற்ு றக்ு பகாண்ு டிருந்ு திாஅறிஞர்ு ாரபராசி ர யர்ு ா
ராதிாக ருஷ்ு ணவ வ்ு ாஉலகளாவி யாபகவிப்ு ா
பாருங்ு கள்ு .ா

நமதாஉலக ல்ு ாமிகப்ு பபர யா
ஜவநாயகங்ு களாவாஇந்ு தி யாவி லம்ு ,ா
அபமர க்ு காவி லம்ு ,ாநாம்ு ாஅறிவிறிந்ு திா
கடிமக்ு களாகாஇருக்ு கரவிண்ு டியாசி றப்ு பக்ு ா
கடவமாஇருக்ு க றத.ாநாம்ு ாஅவவவிருரமா
பசியல்ு ஈகபாகள்ு ளாகடிமக்ு களாகாஇருக்ு கா
ரவிண்ு கம்ு ,ாநாம்ு ாஎல்ு ரலாரும்ு ாஉவிக்ு கா
ரவிண்ு கம்ு ,ாநாம்ு ாஅவவவிரும்ு ாசிமூகப்ு ா
பண யாளர்ு களாகாஇருக்ு காரவிண்ு கம்ு .ா



உலகமுழவிதம்ு ாஅறிுாக வடக்ு கசி்ு ாபசிய்ு விதா
நம்ு ாகாலதி்ு தி வ்ு ாமிகப்ு பபர யாந வறரவிற்ு றப்ு ா
படாதிாவிாக்ு கறதி ாறய ற்ு ற.ாநமக்ு காநாரமா
அறிந்ு தாபகாள்ு விதிால்ு ,ாநம்ு ாகிந்ு வதிகளக்ு கக்ு ா
கற்ு றக்ு பகாகப்ு பதிால்ு ாகாலம்ு ாநம்ு வமதி்ு ா
ரதிாற்ு கடிக்ு காமல்ு ாஇருக்ு காமுடியும்ு .ாஉலவகா
மாற்ு றப்ு ாரபாராகவிதிற்ு காவிளர்ு சி்ு சி ப்ு ா
பாவதிய ல்ு ாநாம்ு ாஒவ்ு றாகாநவடரபாடா
ரவிண்ு கம்ு .ாமார்ு டிவ்ு ாலதிர்ு ாக ங்ு ாஅடிக்ு கடிா
பசிால்ு லவிார்ு :ா"ரகாணலாவாவிிிகள்ு ாரநர்ு ா
பசிய்ு யப்ு ாபடரவிண்ு கம்ு ,ாகடிவமாவாசிாவலகள்ு ா
பமவ்ு வமயாக்ு கப்ு படாரவிண்ு கம்ு ."ா
ஒவி்ு பவிாருவிராகாஇவணந்ு த,ாநாம்ு ாஅந்ு திா
மவலீதாப ரகாசி க்ு கம்ு ாநகரதி்ு தி ற்ு கா
விந்ு தி ருக்ு க ரறாம்ு ,ாஅவவதி்ு தாஅறிும்ு ா
க வடக்ு கக்ு  டிய,ாஒருாஇலவிசிாநலகம்ு ா
பகாண்ு டாஇடம்ு ாஇத.ாஎதி ர்ு காலதி்ு ா
திவலமுவறய வருக்ு காநாம்ு ாபர சிள க்ு கக்ு  டிய
நலகம்ு ாஇத.ா



இப்ு படிப்ு பட்ு டாநலகதி்ு வதிாஉருவிாக்ு கா
எங்ு களக்ு காஉதிுங்ு கள்ு .ாஇதாஉணுக்ு காவா
உவிப்ு ப.ாஇதாபபாதமக்ு களக்ு காவாபண .ா

பஜய்ு ாஹேிந்ு தி்ு !ாஅபமர க்ு காவவிக்ு ாகடுள்ு ா
றசர்ு விதி க்ு கட்ு கம்ு !ாநவ்ு றி!ா



1952ா ாாாாாறம்ு ாறண்ு காஜவவிர ாமாதிம்ு ாதி ல்ு மய ல்ுா ா,ாாா
ஜாமாாமசூதி ாஅருரகாஒருாவியதிாவாமுஸ்ு மம்ு ா
பபண்ு ணக்ு காவிாக்ு கசி்ு சட்ு காவிிங்ு கப்ு பகதில்ுா ா.ாா

தி ல்ு மய ல்ு ாா ா1946ா ாாாாாறம்ு ாறண்ு கப்ு ாபாராளமவ்ு றதி்ுா ா
ரதிர்ு திலக்ு காவாவிாக்ு காவமயம்ுா ா.ாா

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27488270736/in/album-72157669454333215/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27488270736/in/album-72157669454333215/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27488270736/in/album-72157669454333215/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27450574731/in/album-72157669454333215/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27450574731/in/album-72157669454333215/


தி ல்ு மாநகராட்ு சி தி்ு ாரதிர்ு தில்ு கள்ுா ா,ா1951ாா ாஅக்ு ரடாபர்ு ாா ா
15.

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27488270886/in/album-72157669454333215/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27488270886/in/album-72157669454333215/


தி ல்ு மய ல்ு ாஅிியாதிாவமாபயவ்ு பகதி்ு திப்ு ா
பகக றதா ா,ா1952ாா ாஜவவிர ா ா.ாாா

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27488270886/in/album-72157669454333215/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27488270886/in/album-72157669454333215/


1951ாா ாபசிப்ு டம்ு பர்ுா ா,ாாாதி ல்ு மக்ு காஅருரகாநாக்ு லாய்ு ாா ா
க ராமவிாசி கள்ு ாவிாக்ு கள க்ு க வ்ு றவர்ுா ா.ாாா

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27423952462/in/album-72157669454333215/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27423952462/in/album-72157669454333215/


சி டப ள்ு யஎம்ு ஜிா ா,ாாாபதிாகதி ா ா.ா71ா(1939-1940),ாா ாபா ா.ா337,ாா ா
ராம்ு கட்ு ாகாங்ு க ரஸல்ு ாடாக்ு டர்ு ாராரஜந்ு தி ரா
ப ரசிாதி்ு தடவ்ுா ா.ாாா

https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-071/CWMG-v071-LXXI-MC-BETA#page/336/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-071/CWMG-v071-LXXI-MC-BETA#page/336/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-071/CWMG-v071-LXXI-MC-BETA#page/336/mode/2up


சி டப ள்ு யஎம்ு ஜிா ா,ாாாபதிாகதி ா ா.ா72ா(1940),ாா ாமுகப்ு பா ா,ாாா
தி ல்ு மாஜமுவாலால்ு ாபஜாஜ்ுா ா-ாாஉடவ்ுா ா.ாாா

https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-072/CWMG-v072-LXXII-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-072/CWMG-v072-LXXII-MC-BETA#page/n9/mode/2up


டிஜறட்ு டல்ு  (எணை்ு ணை யல்ு ) யுகதி்ு தி ல்ு  

சிதி்ு தி யாக ரகம்ு : ஒி தின ரிர்ு  என்ு ன தசிய்ு ய 

முடியும்ு ?

கார்ு ல்ு  மாலமதி்ு , ரரஷனல்ு  தெரால்ு ட்ு , 2017, 
ஜூவல 8, சி ுி்ு ப 75 ஆணை்ு க ர வனவி்ு  
ிதி ி்ு ப 

இண்ு டர்ு பநட்ு ாநமதாதிவலமுவறக்ு காஅறிவவிா
இலவிசிமாகாஅணகதி்ு ாதிவ தி்ு திபதிாருா
விாய்ு ப்ு வபாவிிங்ு க ய ருக்ு க றத.ாஅபமர க்ு கா
மற்ு றம்ு ாஇந்ு தி யாவி வ்ு ாஅரசிாங்ு கங்ு களால்ு ா
எதி ர்ு க்ு கப்ு பகம்ு ாஇந்ு திாறசி ர யர்ு ,ாஎப்ு படிாஎவ்ு றா
நமக்ு காபதிர யப்ு பகதி்ு தக றார்ு .ா

நமதாஉலகம்ு ாபகாந்ு திள ப்ு ப ல்ு ாஉள்ு ளத.ா
உலகளாவி யாவிவ்ு முவறாமற்ு றம்ு ா
பயங்ு கரவிாதிம்ு ாஉலக வ்ு ாஅவவதி்ு தா
மூவலகள லம்ு ாபரவி யுள்ு ளத,ாநாம்ு ா
பசியல்ு படவி ல்ு வலபயவ்ு றால்ு ா(நாம்ு ா



பசியல்ு பட்ு கக்ு பகாண்ு டிருக்ு கவி ல்ு வல),ாநமதா
உலகதி்ு தி ல்ு ாவிருவிாய்ு சி்ு ாசிமந வலய வ்ு வம,பசி ,ா
பஞ்ு சிம்ு ாபதிாடர்ு ந்ு தாபரும்ு .ாஅதி்ு திவகயா
ரபரிிுகவளாஎதி ர்ு பகாள்ு ளம்ு ரபாதாஒருவிர்ு ா
எவ்ு வாபசிய்ு யமுடியும்ு ?ா

இதிற்ு காவாபதி ல்ு ,ாபலாறண்ு ககளாகாஇந்ு திா
உலக ல்ு ாரபாதி தி்ு தி,ாஒள காட்ு கம்ு ாபபர ரயார வ்ு ா
ரபாதிவவகள ல்ு ாஇருக்ு க றத.ாஅவிர்ு கள்ு ா
திவிறகவளசி்ு ாசிர பசிய்ு விதிற்ு கப்ு ா
ரபாராடிவார்ு கள்ு .ாஇந்ு தி யாவி லம்ு ா
அபமர க்ு காவி லம்ு -நமதாநவவாஉலக ல்ு ா
மிகப்ு பபர ய,ாமாபபரும்ு ாஜவநாயகங்ு களாவா
நாம்ு ாஅவிர்ு கவளப்ு ாபார்ு க்ு காமுடியும்ு .ா
இந்ு தி யாவி ல்ு ,ாகாந்ு தி ய வ்ு ,ாரநருவி வ்ு ,ாப றா
அவவதி்ு தசி்ு ாசுதிந்ு தி ரப்ு ாரபாராள கள வ்ு ா
ரபாதிவவகள்ு ாஇதிற்ு காஊக்ு கம்ு ா
அள க்ு க வ்ு றவ.ாஅபமர க்ு காவி ல்ு ாமார்ு டிவ்ு ா
லதிர்ு ாக ங்ு ,ாதர்ு கட்ு ாமார்ு ஷல்ு ,ாமற்ு றம்ு ாமவ திா
உர வமகளக்ு காகாபலாறண்ு ககள்ு ா



கடிவமாகப்ு ாரபாராடியாஅவவவிவரயும்ு ா
முவ்ு ரவாடிகளாகாரநாக்ு காமுடியும்ு .ா

திவ நபர்ு களாகசி்ு ாபசியல்ு பகவிதிற்ு கா
முக்ு க யமாவவவிாபதிாடர்ு ந்ு தாகவிவம்ு ா
பசிலதி்ு தவிதம்ு ாகவிவம்ு ாகவி ப்ு பதமாகம்ு .ா
உலகதி்ு வதிாமாற்ு றவிதிற்ு கதி்ு ாபதிாடர்ு ந்ு தா
கவிவம்ு ாபசிலதி்ு ததில்ு ாஎவ்ு பத,ாஒருாகறக யா
முகநல்ு ாபக்ு கம்ு ாஅல்ு லதாஒருாட்ு வட்ு வடாவி டா
அதி கமாவாமுயற்ு சி ாஎவ்ு பதிாகம்ு .ாநீடிதி்ு திா
கவிவம்ு ாஎவ்ு பத,ாதிவிற்ு வறசி்ு ாசிர பசிய்ு விதிற்ு கப்ு ா
பலாறண்ு ககள்ு ாறகலாம்ு ,ாபதிவ்ு ா
றப்ு ப ர க்ு காவி ல்ு ாகாந்ு தி ாநமக்ு காநாரமாகற்ு றக்ு ா
பகாள்ு விவதிதி்ு ாபதிாண்ு டர்ு களக்ு காரபாதி தி்ு திார்ு .
அதி்ு தடவ்ு ாஇந்ு தி யாவி ல்ு ா
காங்ு க ரஸ்ு காரர்ு களக்ு காகாந்ு தி ாகற்ு ப தி்ு திதா
ஒழக்ு கவி யல்ு ,ாஅறபநறி,ாநற்ு பண்ு பா
றக யவிற்ு வறாகாந்ு தி ாரபாதி தி்ு திார்ு .ாஇவ்ு றா
திவலவிராகாவி ரும்ு பம்ு ாஅவவவிரும்ு ாபசிர க்ு கா
ரவிண்ு டியாபாடம்ு ாஇத.ா



கவிவக்ு கவி ப்ு பாஎவ்ு பதா
காந்ு தி ஜிய டமிருந்ு தம்ு ாஅபமர க்ு காவி ல்ு ா
லதி்ு திர்ு ாக ங்ு க டம்ு ாஇருந்ு தம்ு ா
கற்ு றக்ு பகாள்ு ள டியாமுக்ு க யமாவாபாடம்ு .ா
கறிப்ு ப ட்ு டாமுக்ு க யமாவாஒவ்ு வறதி்ு ா
ரதிர்ு ந்ு பதிகதி்ு தாஅவதிாமாற்ு றாமுயற்ு சி ா
பசிய்ு யுங்ு கள்ு .ாயதிார்ு தி்ு திமாவாஒவ்ு வறசி்ு ா
பசிய்ு யுங்ு கள்ு .ாஉப்ு பாவிர கவளாநீக்ு கதில்ு ,ாஒருா
உணவிகாமுகப்ு ப ல்ு ாமதி யாஉணுா
சிாப்ு ப கவிதிற்ு காவாஉர வம,ாபள்ு ள க்ு கசி்ு ா
பசில்ு லம்ு ாஉர வம,ாரதிர்ு திமல்ு ாவிாக்ு கள க்ு கம்ு ா
உர வம,ாபங்ு கதிாரவராநீக்ு கதில்ு ாரபாவ்ு றா
கறிதி்ு திரவிார்ு ாஇலக்ு வகா
ந ர்ுணய தி்ு தக்ு பகாள்ு ளங்ு கள்ு .ா

பலாறண்ு ககளாக,ாநாவ்ு ாஒருாகறிப்ு ப ட்ு டா
இலக்ு க ல்ு ாகவிவதி்ு வதிக்ு ாகவி தி்ு தாவிருக ரறவ்ு ,ா
சிட்ு டாவி தி கவளாரமம்ு பகதி்ு தவித.ாஜாவ்ு ாஎஎப்ு ா
பகவ்ு வடிாஒருாமுவறாபசிாவ்ு வார்ு ,ாநாம்ு ா
அவமதி ப்ு ாபரட்ு சி ய வ்ு ாவிிிவயசி்ு ா
சிாதி்ு தி யமற்ு றதாறக்ு க வால்ு ,ாவிவ்ு முவறப்ு ா



பரட்ு சி ாதிவி ர்ு க்ு காஇயலாதிதிாகம்ு .ாஒருாநீதி மிக்ு கா
சிமுதிாயதி்ு தி ல்ு ,ாஒருாவிளர்ு ந்ு திாஜவநாயகதி்ு தி ல்ு ,ா
நம்ு வமாந ர்ு விக ப்ு பதிற்ு காவாவி தி கவளாநாம்ு ா
அறிந்ு தி ருக்ு காரவிண்ு கம்ு .ாநமதாஉலகதி்ு வதிா
சி றப்ு பாகசி்ு ாபசிய்ு யாஇந்ு திாவி தி கவளா
மாற்ு றவிதிற்ு காவாதி றவவாநாம்ு ா
பகாண்ு கள்ு ரளாம்ு .ா

> திாதி்ு  ிாதகாி்ு ப வி தி கள ன்ு  அணகல்ு
ஏன்ு  திவடதசிய்ு யி்ு ிட்ு கள்ு ளத? 

நமதாநவவாஉலக ல்ு ாசி லாசி றப்ு பவிவகயாவா
வி தி கள்ு ாஉள்ு ளவ,ாஅவவிாபபாதப்ு ாபாதகாப்ு ப
வி தி கள்ு .ாபாதகாப்ு பாவாவககவளயும்ு ா
அலவிலகங்ு கவளயும்ு ாகட்ு கவித,ா
றவலகள ல்ு ாஇயந்ு தி ரதி்ு தி ல்ு ாரவிவலபசிய்ு யும்ு ா
பதிாிிலாளர்ு கவளாபாதகாப்ு பத,ா
பசி்ு சி க்ு பகால்ு மகவளாஒழங்ு காகப்ு ா
பயவ்ு பகதி்ு தவித,ாவிாகவங்ு கள வ்ு ா
பாதகாப்ு ப,ாநமதாநீரராவடகள்ு ாமற்ு றம்ு ா
கடல்ு கவளப்ு ாபாதகாதி்ு தில்ு ாஇவ்ு னம்ு ாபலா



உள்ு ளவ.ாஇவவிாநமதாமிகாமுக்ு க யமாவா
சிட்ு டங்ு கள ல்ு ாசி ல.ா

உலபகங்ு க லம்ு ,ாஒருசி லாவி தி வி லக்ு ககள்ு ா
திவி ர,ாசிட்ு டதி்ு தி வ்ு ாவிமவமாபகாண்ு டாபபாதப்ு ா
பாதகாப்ு பாவி தி கள்ு ாரவிண்ு கபமவ்ு ரறா
கட்ு கப்ு பகதி்ு திப்ு பட்ு கள்ு ளவ.ாஐக்ு க யா
மாகாணங்ு கள ல்ு ,ாபலாபதிாடர்ு சி்ு சி யாவா
அரசுசிார்ு பற்ு றாந றவிவங்ு கள்ு ாநமதாகட்ு டிடா
மற்ு றம்ு ாதப்ு பாதகாப்ு பாவி தி வளா
உருவிாக்ு கக வ்ு றவ,ாப வ்ு வர்ு ாஅவவிா
சிட்ு டமாக்ு கப்ு பகக வ்ு றவா.ாறய னம்ு ,ாஇந்ு திா
வி தி கள்ு ாநகல்ு ாஒவ்ு றக்ு காநற்ு றக்ு கணக்ு காவா
டாலர்ு கள்ு ாவதிம்ு ாவி ற்ு கப்ு பகக வ்ு றவ,ாமிகா
முக்ு க யமாகாஅதிவால்ு ாபதி ப்ு பர வமா
உறதி ப்ு பகதி்ு திப்ு பகக றத,ாஎவரவிாஎந்ு திாஒருா
நபரும்ு ாஒருாதிவ ப்ு பட்ு டாநபர டம்ு ாஇருந்ு தா
உர மம்ு ாபபறாமல்ு ாசிட்ு டதி்ு வதிப்ு ாரபசிாமுடியாத.ா

இந்ு தி யாவி ல்ு ,ாஇரதிாவி ஷயம்ு ாநடந்ு தி ருக்ு க றத,ா
றவால்ு ாஇங்ு காஅரரசிாமுக்ு க யாபபாதப்ு ா



பாதகாப்ு பதி்ு ாதிகவிவலாவி ந ரயாகம்ு ா
பசிய்ு விவதிக்ு ாகட்ு கப்ு பகதி்ு தக றத.ாஇந்ு தி யா
திரந வலகள்ு ாஅவமப்ு பாஇவி்ு வி தி கள வ்ு ா
பதி ப்ு பர வமகவளாஉறதி ப்ு பகதி்ு தக றத.ா
இந்ு தி யாவி ல்ு ாரதிசி யாகட்ு டடாவி தி க்ு கா ா13,760ாINR

விசூமக்ு கப்ு பகக றத.ாஇந்ு திாமுக்ு க யமாவா
பபாதப்ு ாபாதகாப்ு பதி்ு ாதிரங்ு கள்ு ாதிங்ு கள்ு ா
திவ ப்ு பட்ு டாபசிாதி்ு தாஎவ்ு பவதியும்ு ,ா
உள்ு ளடக்ு கதி்ு வதிாவிாசி க்ு காஅல்ு லதாரபசிா
வி ரும்ு பம்ு ாஎவிரும்ு ாஉர மம்ு ாபபறாரவிண்ு கம்ு ,ா
கட்ு டணதி்ு வதிாபசிலதி்ு திாரவிண்ு கம்ு ாஎவ்ு றம்ு ா
அந்ு திாஅவமப்ு பா றக றத.ாமிகாமுக்ு க யமாக,ா
எந்ு திபவிாருாநபரும்ு ாகறிிககள வ்ு ா
பயவ்ு பகதி்ு திக்ு  டியாபதி ப்ு வபாஅனமதி ய வ்ு றி
பவிள ய டக்ு  டாதாஎவ்ு றம்ு ாஅவமப்ு பா
 றக றத,ாஅப்ு படிாபவிள ய கவிவதிா
அவி்ு விவமப்ு பாஅனமதி க்ு காத.ா

அரசிாங்ு கதி்ு தி வ்ு ாரபரிிுாறயதி்ு திப்ு ாபவடக்ு ா
 ட்ு டதி்ு தி ல்ு ,ாஅவவதி்ு தாஅரசுாஅதி கார களம்ு ா
அவிசிரக்ு ாகாலதி்ு தி ல்ு ாஇந்ு திாமுக்ு க யப்ு ாபாதகாப்ு ப



வி தி ய வ்ு ாநகல்ு கவளாவவிதி்ு தி ருக்ு காரவிண்ு கம்ு ா
எவ்ு றாஅறிுறதி்ு திப்ு பட்ு டரபாத,ாஒவி்ு பவிாருா
அலவிலகாஅதி கார யும்ு ாஅதிவவப்ு ா
பபறவிதிற்ு காஒர்ு ாஉர மாஒப்ு பந்ு திதி்ு தி ல்ு ா
வகபயழதி்ு தி ட்ு கா ா13,760ாINR கட்ு டணம்ு ாபசிலதி்ு தி
ரவிண்ு கம்ு ாஎவ்ு றாஅறிுறதி்ு திப்ு பட்ு டதிாகாநாவ்ு
ரகள்ு வி ப்ு பட்ு ரடவ்ு .ாஎவி்ு வி திாநகலாக்ு கமும்ு ா
அனமதி க்ு கப்ு படவி ல்ு வல.ா

பதி்ு தாறண்ு ககளக்ு காமுவ்ு வர்ு ாஇந்ு திா
சூி்ு ந வலவயாமாற்ு றாநாவ்ு ாமுயவ்ு ரறவ்ு .ாநாவ்ு ா
பதிாடங்ு க யாசி றியாஅரசுாசிாராாஅவமப்ு ப,ா
உலபகங்ு க லம்ு ாஇருந்ு தாசிட்ு டதி்ு தி வ்ு ா
றற்ு றல்ு பபற்ு றாபாதகாப்ு பக்ு ாகறிிககவளா
விாங்ு கதி்ு ாபதிாடங்ு க யத.ாஅபமர க்ு காவி ல்ு ,ாநாவ்ு
விாங்ு க ,ாஸ்ு ரகவ்ு ாபசிய்ு த,ா1,000ாக்ு கம்ு ாரமற்ு பட்ு டா
 ட்ு டாட்ு சி ப்ு ாபாதகாப்ு பாவி தி கவளா
பவிள ய ட்ு ரடவ்ு .ாஇந்ு தி யாவி ல்ு ,ா19,000ாஇந்ு தி யதி்ு ா
திரந வலகவளாவிாங்ு க ,ாஅவிற்ு வறா
இவணயதி்ு தி ல்ு ாபவிள ய ட்ு ரடவ்ு .ா



காக திப்ு ாப ரதி கள்ு ாவிாங்ு க ாஅவிற்ு வறாஸ்ு ரகவ்ு ா
பசிய்ு விவதிவி டாஅதி கப்ு ாபண ாபசிய்ு ரதிாம்ு .ா
நாங்ு கள்ு ாபலாமுக்ு க யாறவிணங்ு கவளாஎகதி்ு தா
நவவாவிவலப்ு ாபக்ு கங்ு களாகாஅவவிகவளா
மறதிட்ு டசி்ு சுாபசிய்ு த,ாஅவவதி்ு தா
வி ளக்ு கப்ு படங்ு கவளயும்ு ாமறபடிாவிவரந்ு த,ா
நவவாஅசி்ு சுகவளப்ு ாபயவ்ு பகதி்ு தி ரவாம்ு .ா
பார்ு வவிக்ு ாகவறபாகள்ு ளவிர்ு கள்ு ா
றவிணங்ு கள ல்ு ாரமலம்ு ாதி றம்ு படா
பசியல்ு பகமாறாதிரங்ு கவளாவி தி களாகா
மாற்ு றிரவாம்ு .ாக வடதி்ு திாவி தி கவளா
மிவ்ு நல்ு களாகாமாற்ு றிரவாம்ு .ாமுழப்ு பனவில்ு ா
ரதிடல்ு ,ாபதி்ு திகாஅவடயாளங்ு கள்ு ாமற்ு றம்ு ா
பாதகாப்ு பாவாவிவலதி்ு ாதிளதி்ு வதிா
விிங்ு க ரவாம்ு .ா

> அதமர க்ு க, இர்ு தி ய அரசிாங்ு கங்ு கள்ு  
மக ி்ு சி்ு சி யவடயவி ல்ு வல 

அந்ு திசி்ு ாசிக்ு தி கள்ு ாமக ி்ு சி்ு சி யவடயவி ல்ு வல.ா
அபமர க்ு காவி ல்ு ாஎங்ு கள்ு ீதாறறாவிாதி கள்ு ா



தவி ரமாகாவிிக்ு கதி்ு ாபதிாடர்ு ந்ு திவர்ு .ா
சிட்ு டதி்ு வதிப்ு ாபற்ு றிாரபசுவிதிற்ு காவாஉர வமா
பற்ு றியாஎங்ு கள்ு ாவிிக்ு காஇப்ு ரபாதாஅபமர க்ு கா
ரமல்ு முவறிட்ு காநீதி மவ்ு றதி்ு தி ல்ு ாஉள்ு ளத.ா
இந்ு தி யாவி ல்ு ,ாதிராஅவமப்ு பாஎங்ு களக்ு கா
ரமலம்ு ாஎந்ு திாறவிணதி்ு வதியும்ு ாவி ற்ு காமறதி்ு தித-
அவமசி்ு சிகதி்ு தி ற்ு காஅள தி்ு திாந விாரணா
மனவவிாஅதாந ராகர தி்ு தித-இந்ு தி யாவி ல்ு ா
எங்ு கள்ு ாசிகாக்ு களடவ்ு ாரசிர்ு ந்ு த,ாதிற்ு ரபாதா
தி ல்ு மாஉயர்ு ாநீதி மவ்ு றதி்ு தி ல்ு ாபபாதாநலாவிிக்ு க
ஒவ்ு றாபதிாகதி்ு தி ருக்ு க ரறாம்ு .ாஎங்ு கள்ு ா
விிக்ு கறிஞர்ு கள்ு ாஇலவிசிமாகதி்ு ாதிங்ு கள்ு ா
ரநரதி்ு வதிசி்ு ாபசிலவி ட்ு கள்ு ளவர்ு ,ாரமலம்ு ா
அவிர்ு கள்ு ா10ாமில்ு மயவ்ு ாடாலர்ு கள்ு ாஎங்ு கள்ு ா
பண வயதி்ு ாதிற்ு காப்ு பசி்ு ாபசிய்ு யசிட்ு டாஉதிவி க்ு கா
நவ்ு பகாவடாஅள தி்ு தி ருக்ு க றார்ு கள்ு .ா

நீதி மவ்ு றதி்ு தி ல்ு ாநீதி வயாரவிண்ு கம்ு ா
அரதிரவிவளய ல்ு ,ாஇந்ு திாறவிணங்ு கள்ு ா
ஒவி்ு பவிாருாறண்ு கம்ு ாமில்ு மயவ்ு ாகணக்ு காவா
பார்ு வவியாளர்ு களக்ு காஇண்ு டர்ு பநட்ு டில்ு ா



க வடக்ு கசி்ு ாபசிய்ு க ரறாம்ு .ாஇந்ு தி யதி்ு ா
திரந வலகள்ு ாசி றந்ு திாஇந்ு தி யப்ு ாபபாறிய யல்ு ா
ந றவிவங்ு கள ல்ு ாஅதி கம்ு ாபயவ்ு பகதி்ு திப்ு ா
பகக வ்ு றவ,ாமாணவிர்ு களம்ு ா
ரபராசி ர யர்ு களம்ு ாதிங்ு கள்ு ாகல்ு வி க்ு கா
அவிசி யமாவாமுக்ு க யமாவாதிரந வலகவளா
எள தி ல்ு ாஅணகவிதி ல்ு ா
மக ி்ு சி்ு சி யவடக றார்ு கள்ு .ா

ஒவி்ு பவிாருாதிவலமுவறய வருக்ு கம்ு ாஒருா
பண க்ு காவாவிாய்ு ப்ு பள்ு ளத.ாஇவணயம்ு ாநமதா
உலகதி்ு தி ற்ு காஉண்ு வமய ரலரயாசி றந்ு திா
விாய்ு ப்ு வபாவிிங்ு க யுள்ு ளத:ாஅவவதி்ு தா
மக்ு களக்ு கம்ு ாஉலகளாவி யாஅறிுாக வடக்ு கசி்ு ா
பசிய்ு க றத.ாஅரசிாங்ு கதி்ு தி வ்ு ாகட்ு டவளகவள,ா
நமதாபபரும்ு ாஜவநாயங்ு கள வ்ு ாசிட்ு டங்ு கவளா
அணகவிதி ல்ு ாநாவ்ு ாகவிவம்ு ாபசிலதி்ு தக ரறவ்ு ,ா
றவால்ு ாஅதாஒருாபபர யாவிாக்ு கறதி ய வ்ு ாஒருா
சி றியாபகதி யாகம்ு .ா



நம்ு ாபார்ு வவிவயாரமல்ு ரநாக்ு க சி்ு ாபசிலதி்ு திா
ரவிண்ு கம்ு .ாநமதாநவவாஉலக ல்ு ,ாஅறிுா
இலக்ு க யம்ு ,ாபதிாிில்ு நட்ு பாறவிணங்ு கள்ு ,ா
சிட்ு டம்ு ாஅல்ு லதாஅறிவி வ்ு ாப றாகளஞ்ு சி யங்ு கள்ு ா
க வடப்ு பவதிக்ு ாகட்ு கப்ு பகதி்ு தவிவதிாமவ்ு வ க்ு க
முடியாத.ாபர்ு தி்ு ருஹேர ய வ்ு ாநீதி சிதிகம்ு ாநமக்ு கா
"அறிுாஎவ்ு பதாயாரும்ு ாபகாள்ு வளயடிக்ு கா
முடியாதிாபசில்ு விம்ு "ாஎவ்ு றாரபாதி க்ு க றத.ா
அறிுாஎவ்ு பதாஅவவவிருக்ு கம்ு ாஇலவிசிமாகக்ு
க வடக்ு காரவிண்ு கம்ு .ா

அறிும்ு ாசிட்ு டாவி தி களம்ு ாஉலகளாவி யா
அளவி ல்ு ாக வடப்ு பதாஇவ்ு றாநம்ு மால்ு ா
எதி ர்ு பகாள்ு ளாமுடியாதிவவிாஎவதி்ு ாரதிாவ்ு றம்ு ா
இந்ு திாஅபாயகரமாவாதிவடகவளசி்ு ாசிமாள க்ு கா
உதிும்ு .ாறவால்ு ,ாகாந்ு தி ாஅவி்ு விப்ு ரபாதா
நமக்ு கசி்ு ாபசிால்ு மயதரபாலாநாம்ு ாபபாதா
ரவிவலகள ல்ு ாஈகபட்ு டால்ு ாமட்ு கரமாஅதா
நடக்ு கம்ு .ாரமலம்ு ,ாநாம்ு ாஅவவவிரும்ு ா
கறிப்ு ப ட்ு டாகறிக்ு ரகாள்ு கள ல்ு ாகவிவம்ு ா
பசிலதி்ு தவிதிவ்ு ாமூலமும்ு ,ாபதிாடர்ு ந்ு தா



வி டாமுயற்ு சி யுடவ்ு ாபசியல்ு பகவிதிவ்ு ாமூலமும்ு ா
மட்ு கரமாஇதாநடக்ு கம்ு .ா

மார்ு டிவ்ு ாலதிர்ு ாக ங்ு ,ாதிவி ர்ு க்ு காமுடியாதிாதிவ்ு வம
பகாண்ு டாபாவதிகள ல்ு ாமாற்ு றம்ு ா
விருவிதி ல்ு வலாஎவ்ு றாநமக்ு கக்ு ாகற்ு ப தி்ு திார்ு ,ா
அதாபதிாடர்ு ந்ு திாரபாராட்ு டதி்ு தி வால்ு ாமட்ு கரமா
விருக றத.ாநாம்ு ாஉலகதி்ு வதிாமாற்ு றலாம்ு ,ா
றவால்ு ாநாம்ு ாரபாராடாரவிண்ு கம்ு .ாநாம்ு ா
அவி்ு விாறாபசிய்ு திால்ு ,ாஅதாநமக்ு கா
அறிவவிக்ு பகாகக்ு க வ்ு ற,ாஉசி்ு சி ய ல்ு ாஉள்ு ளா
அந்ு திாமவலீதாஇருக்ு கம்ு ாஒள மிக்ு கா
நகரதி்ு தி ற்ு காநம்ு வமக்ு பகாண்ு காபசில்ு லம்ு .ா
அங்ு காநீதி ாநீராகப்ு ாபாயும்ு ,ாஉண்ு வமாவிமவமா
மிக்ு காநீரராவடயாகாஇருக்ு கம்ு .ா

1954ாா ாஅக்ு ரடாபர்ு ாா ா28ா ாாாாாஇல்ு ாஷாங்ு காய்ு ாநகர ல்ு ாா ா
இளம்ு ாமுவ்ு ரவாடிகள வ்ு ாஅரண்ு மவவக்ு கசி்ு ா
பசில்ு க ரறாம்ுா ா.ாாா

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27258936512/in/album-72157669104622005/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27258936512/in/album-72157669104622005/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27258936512/in/album-72157669104622005/


1956ாா ாடிசிம்ு பர்ு ாா ா16,ாா ாபபவ்ு சி ல்ு ரவிவ யாவி ல்ு ாா ா
ஜவாதி பதி ாஐசிவ்ு ரஹோவிர வ்ு ாபண்ு வணய ல்ுா ா.ாாா

1957ாா ாநவிம்ு பர்ு ாா ா14ாா ாஅவ்ு றாபதாபடல்ு மய ல்ு ாசி றார்ு ாா ா
தி வக்ு ாபகாண்ு டாட்ு டம்ு ாஒவ்ு றில்ு ாப ரதிமாமந்ு தி ர ா
ரநருா ா.ாாா

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27286431521/in/album-72157668686297472/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27286431521/in/album-72157668686297472/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26749535664/in/album-72157668686297472/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26749535664/in/album-72157668686297472/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26749535664/in/album-72157668686297472/


1958ாா ாபசிப்ு டம்ு பர்ு ாா ா16ாா ாஅவ்ு றாதிவதாபட்ு டாவ்ு ாா ா
பயணதி்ு தி ற்ு காவாசிாவலவயாஅவமதி்ு திா
பதிாிிலாளர்ு களடவ்ு ாப ரதிமாமந்ு தி ர ா ா.ாாா

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30795078305/in/album-72157674691709612/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30795078305/in/album-72157674691709612/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30795078305/in/album-72157674691709612/


சி டப ள்ு யஎம்ு ஜிா ா,ாாாபதிாகதி ாா ா73ா(1940-1941),ாா ா
முகப்ு பா ா,ாாாசி ம்ு லாவி ல்ு ாஅரசிப்ு ாப ரதி தி வயசி்ு ாா ா
சிந்ு தி க்ு கசி்ு ாபசில்ு லம்ு ாவிிிய ல்ு ா

https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-073/CWMG-v073-LXXIII-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-073/CWMG-v073-LXXIII-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-073/CWMG-v073-LXXIII-MC-BETA#page/n9/mode/2up


சி டப ள்ு யஎம்ு ஜிா ா,ாாாபதிாகதி ாா ா84ா(1946),ாா ாபக்ு கம்ு ாா ா81,ாா ா
ஜவிஹேர்ு லால்ு ாரநருுடவ்ுா ா.ாாா

https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-084/CWMG-v084-LXXXIV-MC-BETA#page/80/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-084/CWMG-v084-LXXXIV-MC-BETA#page/80/mode/2up


திகவில்ு  உர வம, அுறவி ன்ு  உர வம: டாக்ு டர்ு  

சிாம்ு  ி தி்ு ரராதிாவி ன்ு  குறி்ு பகள்ு

2017 அக்ு ரடாிர்ு  15, ரெக்ு  கக்ு  கக்ு அி்ு  
(விிவகதிி தி ுானளர்ு கள ன்ு  திாதசி்ு  
தசிாு்ு திாிறவகள்ு ), ர யூமா ( ) NUMA
திங்ு களூி. 

நண்ு பர்ு களக்ு க,ாமதி யாவிணக்ு கம்ு .ாஉங்ு களடவ்ு
இருப்ு பதாஎவக்ு காக வடதி்ு திாசி றப்ு பாபாக்ு க யம்ு .ா

நாவ்ு ாஎதிற்ு கள்ு ாநவிக ரறவ்ு ாஎவ்ு பவதிா
உணரவி ல்ு வல.ாநாவ்ு ாஇங்ு காவிந்ு திாரபாத,ா
கார்ு ல்ு ாஎவ்ு வ டம்ு ாபசிாவ்ு வார்ு ,ாஇவ்ு றாப ற்ு பகல்ு ா
ஒருா ட்ு டம்ு ாஇருக்ு க றத,ாநாங்ு கள்ு ாஎவ்ு வா
பசிய்ு யப்ு ாரபாக ரறாம்ு ாஎவ்ு றாவி ஷயதி்ு தி வ்ு ா
ப வ்ு வண வயாரநற்ு றசி்ு ாசி றிதாவி ளக்ு க வார்ு ,ா
அதிவால்ு ாநாவ்ு ாந யமாவி ல்ு ாஇங்ு கா
விந்ு தள்ு ரளவ்ு .ா"நாம்ு ாசிர யாவாஇடதி்ு தி ல்ு ா
இருக்ு க வ்ு ரறாமா?ா"ாஎவ்ு றாநாவ்ு ாரகட்ு ரடவ்ு .ா



றவால்ு ாஉங்ு கள்ு ாஎல்ு ரலாவரயும்ு ாசிந்ு தி ப்ு பதி ல்ு ா
மிகும்ு ாமக ி்ு சி்ு சி யாகாஇருக்ு க றத.ாஇவ்ு வறயா
இவளஞர்ு களாக யாநீங்ு கள்ு ாஇந்ு தி யாவி ல்ு ா
பசிய்ு விவதிக்ு ாகண்ு காறசி்ு சிர யப்ு பகக ரறவ்ு .ா
உங்ு கவளாந வவதி்ு தாநாவ்ு ாமிகும்ு ா
பபருவமப்ு ாபகக ரறவ்ு .ாபிங்ு கடிாமக்ு களடவ்ு ா
ரவிவலபசிய்ு யும்ு ாஒருவிவரசி்ு ாசிந்ு தி தி்ு ரதிவ்ு .ா
சிட்ு டங்ு கள ல்ு ாரவிவலாபசிய்ு யும்ு ாரவிறா
ஒருவிவரயும்ு ாசிந்ு தி தி்ு ரதிவ்ு .ாபதி யா
இந்ு தி யாவவிக்ு ாகட்ு டிபயழப்ு பாமிகும்ு ா
றர்ு விமாகாஉள்ு ளாஉங்ு கள ல்ு ாபலவரசி்ு ா
சிந்ு தி தி்ு தி ருக்ு க ரறவ்ு .ா

உங்ு கள ல்ு ாசி லவரப்ு ாபார்ு க்ு கம்ு ரபாத,ா
இந்ு தி யாவி வ்ு ாஎதி ர்ு காலதி்ு வதிப்ு ாபற்ு றிாஎவக்ு கா
மிகும்ு ாமக ி்ு சி்ு சி யாகாஇருக்ு க றத.ாஎவதா
பயணம்ு ாநீண்ு டாஒவ்ு ற.ாநாவ்ு ா1942ாஇல்ு ா
ப றந்ு ரதிவ்ு .ாஎவக்ு கா75ாவியதிாக வி ட்ு டத,ா
இந்ு தி யசி்ு ாசுதிந்ு தி ரதி்ு தி வ்ு ாறரம்ு பாநாட்ு கள்ு ா
அவவி.ா



விளர்ு ந்ு திரபாத,ாமகாதி்ு மாாகாந்ு தி ,ாரநரு,ாபரடல்ு ,ா
அபல்ு ாகலாம்ு ாறசிாதி்ு ,ாசுபாஷ்ு ாசிந்ு தி ராரபாஸ்ு ா
றக ரயார்ு ாஎங்ு கள்ு ாஎண்ு ணதி்ு தி ல்ு ா
இலட்ு சி யங்ு களாகாஇருந்ு திார்ு கள்ு .ாநாங்ு கள்ு ா
காந்ு தி யுடவ்ு ாவிளர்ு ந்ு ரதிாம்ு ,ாஅவவவிவரயும்ு ா
ஏற்ு றக்ு ாபகாள்ு ளதில்ு ,ாசிதி்ு தி யம்ு ,ாநம்ு ப க்ு வக,ாசுய
நம்ு ப க்ு வக,ாஎள வம,ாதி யாகம்ு ,ாவதிர யம்ு ா
றக யவிற்ு வறக்ு ாகற்ு றக்ு பகாண்ு ரடாம்ு .ா

ரமற்ு கண்ு டாஅந்ு திாவிார்ு தி்ு வதிகள்ு ாஅவவதி்ு தம்ு ா
சி றியாகிந்ு வதிகளாகாஇருந்ு திரபாதாமிகும்ு ா
அர்ு தி்ு திமுள்ு ளவவியாகாஇருந்ு திவ.ாஎவ்ு ாதிந்ு வதிா
கல்ு வி ாகற்ு றவிர்ு ாஅல்ு ல.ாறவால்ு ாஎங்ு கள்ு ா
வட்ு டில்ு ாநாங்ு கள்ு ாஐந்ு தாபபர யா
பவகப்ு படங்ு கள்ு ாஇருந்ு திவ,ாஅந்ு திாஐந்ு தா
பவகப்ு படங்ு களம்ு ாரமரலா றியா
திவலவிர்ு கள வ்ு ாபவகப்ு படங்ு கள்ு ,ாநாங்ு கள்ு ா
பள்ு ள க்ு கம்ு ாகல்ு லர க்ு கம்ு ாபசிவ்ு றரபாதா
எங்ு கள்ு ாமவதி்ு தி ல்ு ாஇந்ு தி யாவவிப்ு ாபற்ு றியா
அவிர்ு களதாகருதி்ு தாமிகும்ு ாமுக்ு க யமாவதிாகா
இருந்ு தித.ா



1964இல்ு ாஅபமர க்ு காுக்ு கசி்ு ாபசிவ்ு ரறவ்ு ,ா
60கள ல்ு ாநாவ்ு ாபகாஞ்ு சிம்ு ாகல்ு வி ாகற்ு றரபாதா
இந்ு தி யாவி ல்ு ாமூவ்ு றாஅடிப்ு பவடப்ு ா
ப ரசி்ு சி வவகள்ு ாஉள்ு ளவாஎவ்ு பவதிா
உணர்ு ந்ு ரதிவ்ு :ாரவிறபாககள்ு ,ாமக்ு கள்ு பதிாவக,ா
விளர்ு சி்ு சி .ாஉண்ு வமய ல்ு ாஇதிவவசி்ு ாசிமாள க்ு கா
முதில்ு ரதிவவிாஒருங்ு க வணப்ு ப.ா

1979இல்ு ாநாவ்ு ாதி ல்ு மக்ு காவிந்ு ரதிவ்ு ,ா
சி காரகாவி ல்ு ாஇருந்ு திாஎவ்ு ாமவவவி ய டம்ு ா
பதிாவலரபசி ய ல்ு ாரபசிாமுடியவி ல்ு வல,ா
அதும்ு ாஒருாஐந்ு தாநட்ு சிதி்ு தி ராரஹோட்ு டமல்ு ா
இருந்ு த.ா

எவரவி,ாசி றிதாபபருவமயுடனம்ு ,ாந வறயா
அறியாவமயுடனம்ு ாநாவ்ு ா"நாவ்ு ாஇந்ு திா
ரமாசிமாவாவி ஷயதி்ு வதிசி்ு ாசிர பசிய்ு யப்ு ா
ரபாக ரறவ்ு "ாஎவ்ு றாபசிாவ்ு ரவவ்ு .ாஎவ்ு ா
விாி்ு க்ு வகய வ்ு ாஅகதி்ு திா10ாறண்ு ககள ல்ு ா
இந்ு தி யாவி வ்ு ாபதிாவலரபசி கவளசி்ு ாசிர பசிய்ு யா
முயற்ு சி ாபசிய்ு ரதிவ்ு .ா



ராஜவி்ு ாகாந்ு தி ாஎவக்ு காஅரசி யமல்ு ாநாட்ு டதி்ு வதிா
ஏற்ு பகதி்ு தி வார்ு ,ாஒவ்ு றரசிர்ு தில்ு ாஇவ்ு றிதி்ு ா
பதிாடக்ு கம்ு ாஇல்ு வலாஎவ்ு பவதிாஉணர்ு ந்ு ரதிவ்ு .ா
ப றகாநாங்ு கள்ு ாஇரண்ு காமில்ு மயவ்ு ா
பதிாவலரபசி ாஇவணப்ு பகவளக்ு ா
பகாண்ு கவிந்ு ரதிாம்ு .ாஇந்ு திாரவிவலக்ு கா15ா
விருடங்ு கள்ு ாரதிவவிப்ு ாபட்ு டத.ாஅதா
உங்ு களக்ு கதி்ு ாபதிர யாத,ாறவால்ு ாஉங்ு கள்ு ா
திாதி்ு திாுக்ு கதி்ு ாபதிர யும்ு ,ாஉங்ு கள்ு ா
அப்ு பாுக்ு கம்ு ாபதிர யாமல்ு ாஇருக்ு கலாம்ு .ா
இவ்ு ற,ாநம்ு மிடம்ு ா1.2ாப ல்ு மயவ்ு ா
பதிாவலரபசி கள்ு ாஉள்ு ளவ.ாஒருாப ல்ு மயவ்ு ா
இவணப்ு பகவளக்ு ாகடந்ு திாநாகாநம்ு ாநாக.ா

இந்ு திாஇவணப்ு பகவளக்ு ாபகாண்ு காநாம்ு ாஎவ்ு வ
பசிய்ு க ரறாம்ு ாஎவ்ு பதாமுக்ு க யக்ு ாரகள்ு வி .ா

இரண்ு டாவிதாசிவிால்ு ாஅறிு.ாயாவிருக்ு கம்ு ா
பபாதவிாகாஅறிவவிக்ு ாபகாண்ு கவிருவிதிற்ு க,ா
நீங்ு கள்ு ாஇந்ு திாஒவ்ு றரசிர்ு திவலப்ு ாபயவ்ு பகதி்ு திா
ரவிண்ு கம்ு ,ாதிகவிவலாஜவநாயகாமயமாக்ு கா



ரவிண்ு கம்ு .ாஎவரவி,ாஅறிவூட்ு டல்ு ாகழ,ாதிகவில்ு ா
அறியும்ு ாஉர வம,ாஅறிுக்ு காவாஉர வமா
ரபாவ்ு றவிற்ு வறதி்ு ாபதிாடங்ு க ரவாம்ு ,ாஇவவிா
அவவதி்ு தம்ு ாமக்ு கள வடய ல்ு ாஅதி கம்ு ா
ரபசிப்ு படவி ல்ு வல.ாநாங்ு கள்ு ாஎவதிப்ு ாபற்ு றிா
ரபசுக ரறாம்ு ாஎவ்ு பதபற்ு றிாஅவிர்ு களக்ு கதி்ு ா
பதிர யவி ல்ு வல.ாநாவ்ு ாபதிாவலரபசி ய ல்ு ாஎவ்ு ா
ரவிவலவயாறரம்ு ப தி்ு திரபாதாஎவக்ு கா
ந வவவி ருக்ு க றத:ாஉணுாமற்ு றம்ு ா
ரவிளாண்ு வமவயப்ு ாபற்ு றிாகவிவலப்ு படா
ரவிண்ு டியாஇந்ு தி யாவி ல்ு ாபதிாவலரபசி கவளசி்ு ா
சிர ாபசிய்ு யாமுயல்ு க வ்ு றாஇந்ு திாறள்ு ,ா
பவிள நாட்ு டில்ு ாஇருந்ு தாதி ரும்ு ப யவிர்ு ,ாஎவ்ு வா
சிாதி க்ு கப்ு ரபாக றார்ு ாஎவ்ு றாபலாமுக்ு க யமாவா
முவ்ு ாபக்ு காவி மர சிவக்ு ாகவதிகவளா
எழதி வார்ு கள்ு .ா

அவிர்ு களக்ு காஎவ்ு ாபதி ல்ு ா:ா"ரவிளாண்ு வமவயா
எப்ு படிசி்ு ாசிர பசிய்ு விதாஎவ்ு றாஎவக்ு கதி்ு ா
பதிர யாத,ாஅதிற்ு காரவிறாயாவரயாவிதாரதிடா
ரவிண்ு கம்ு .ாஎவ்ு ாரவிவலவயாஎப்ு படிசி்ு ாபசிய்ு விதா



எவ்ு றாஎவக்ு கதி்ு ாபதிர யும்ு .ாநாவ்ு ா
பதிாவலரபசி கவளாசிர ாபசிய்ு யாமுயற்ு சி ா
பசிய்ு ரவிவ்ு ,ாநாவ்ு ாஅவதிசி்ு ாபசிய்ு யாமுடியும்ு ாஎவ்ு ற
உதி்ு திரவிாதிம்ு ாஇல்ு வல,ாறவால்ு ாஇந்ு தி யாவி ல்ு ா
ஒவி்ு பவிாருாசி றியாவி ஷயமும்ு ாமுக்ு க யம்ு .ா
நீங்ு கள்ு ாஎவ்ு வாபசிய்ு யாமுடியும்ு ாஎவ்ு றா
உங்ு களக்ு காநவ்ு றாகதி்ு ாபதிர யும்ு ,ாரவிறாஒருவிர்ு ா
ரவிறாஒவ்ு வறாஅறிந்ு தி ருக்ு க றார்ு ,ாநாம்ு ா
எல்ு ரலாரும்ு ாஇங்ு பகாவ்ு றம்ு ா
அங்ு பகாவ்ு றமாகசி்ு ாசி றாதள கவளசி்ு ா
ரசிர்ு க்ு க ரறாம்ு ,ாஅதாஒவ்ு றாரசிரும்ு ாஎவா
நம்ு பரவிாம்ு .ா"ா

பலாறண்ு ககளக்ு காமுவ்ு பாநாம்ு ாகவுாகண்ு டா
வி ஷயங்ு கள்ு ாஅவவதி்ு வதியும்ு ாஇவ்ு றா
உண்ு வமய ல்ு ாநீங்ு கள்ு ாந கிாவவிக்ு க றர்ு கள்ு .ா
உங்ு கள்ு ாறதிருாஇல்ு லாமல்ு ,ாஎங்ு கள்ு ாரவிவலா
அவவதி்ு தம்ு ாபாதி க்ு கப்ு பகம்ு .ாஇவதிாயாரும்ு ா
பர ந்ு தாபகாள்ு ளாமாட்ு டார்ு கள்ு .ா



எவக்ு க,ாபவிள ப்ு பவடயாவாஅரசிாங்ு கம்ு ா
முக்ு க யமாவத.ாதிருகள்ு ாபவிள ப்ு பவடயாகா
இருப்ு பதாஅதிவ்ு ாஅடிதி்ு திளமாகம்ு .ாஎவரவிா
ஒபாமாாஇங்ு காவிந்ு திரபாத,ாஅவிரும்ு ாநானம்ு ா
அவராமண ரநரம்ு ாரபசி ரவாம்ு .ாஇந்ு தி யாவி ல்ு ா
க ராமப்ு பறப்ு ாபகதி கவளாஇவணப்ு பதிற்ு கா
ரமலம்ு ாகண்ு ணாடிய விகள்ு ா
பயவ்ு பகதி்ு தவிதிவ்ு ாமூலம்ு ாநாங்ு கள்ு ா
இந்ு தி யாவி ல்ு ாஎவ்ு வாபசிய்ு தா
பகாண்ு டிருக்ு க ரறாம்ு ாஎவ்ு பவதிாநாங்ு கள்ு ா
வி ளக்ு காமுயவ்ு ரறாம்ு ,ாஅவிவரா
இராஜஸ்ு திானடவ்ு ாஇவணதி்ு ரதிாம்ு .ா
இவணப்ு பதி்ு ாதிளம்ு ,ாஜிஐஎஸ்ு ,ாயஐடி,ாதிருா
வமயங்ு கள்ு ,ாஇவணயப்ு ாபாதகாப்ு பப்ு ா
பயவ்ு பாககள்ு ாரபாவ்ு றாதிளங்ு கள ல்ு ாநாங்ு கள்ு ா
பண யாற்ு றிக்ு பகாண்ு டிருக்ு க வ்ு ரறாம்ு ாஎவ்ு றா
அவிர டம்ு ாவி ளக்ு க யரபாதாஅவிர்ு ா
றசி்ு சிர யப்ு பட்ு டார்ு .ா

"சிாம்ு ,ாநீங்ு கள்ு ாஎல்ு லாம்ு ாஇப்ு படிப்ு பட்ு டா
வி ஷயங்ு கவளாஎப்ு படிசி்ு ாசி ந்ு தி க்ு க வ்ு றர்ு கள்ு ?"ா



எவ்ு றாஅவிர்ு ாரகட்ு டார்ு .ா"நாங்ு கள்ு ாஅப்ு படிா
சி ந்ு தி க்ு கவி ல்ு வலாஎவ்ு றால்ு ,ாபதி யா
இந்ு தி யாவவிாஉருவிாக்ு காமுடியாத."ாபவியா
கருவி கவளக்ு ாபகாண்ு காபதி யாஇந்ு தி யாவவிா
உருவிாக்ு கவிதாமிகும்ு ாகடிவம்ு .ா

பதி யாகருவி கள்ு ாமற்ு றம்ு ாஇவளஞர்ு ா
தி றவமகவளப்ு ாபயவ்ு பகதி்ு தவிததிாவ்ு ா
நமக்ு க ருக்ு கம்ு ாஒரராநம்ு ப க்ு வக.ாநாவ்ு ா
இந்ு தி யாவி வ்ு ாஇளம்ு ாதி றவமயாளர்ு கவளா
உறதி யாகாநம்ு பக ரறவ்ு .ா1984ாஇல்ு ாநாவ்ு ா ாCDOT

[படமமாடிக்ு ஸ்ு ாஅப வி ருதி்ு தி ாவமயம்ு ]ா
பதிாடங்ு க யாரபாத,ாந றவிவதி்ு தி லள்ு ரளார வ்ு ா
சிராசிர ாவியதா23.ாஅங்ு ரகாமிகும்ு ாதி றவமயாவா
இவளஞர்ு கள்ு ,ாகடிவாஉவிப்ு பாள கள்ு ,ா
ரநர்ு வமயாவ,ாஉறதி யாவ,ாவதிர யமாவ,ா
அர்ு ப்ு பண ப்ு பவடய,ாரதிசி யவிாதி கள்ு ா
இருந்ு திார்ு கள்ு .ாஅவிர்ு கள்ு ாவி ஷயங்ு கவளசி்ு ா
பசியல்ு படாவவிதி்ு திார்ு கள்ு .ா



"நீங்ு கள்ு ாஏவ்ு ாஇவளஞர்ு கவளாமட்ு கம்ு ா
பண யமர்ு தி்ு தக றர்ு கள்ு ?"ாஎவசி்ு ாசி லர்ு ா
ரகட்ு டார்ு கள்ு ,ா"அவிர்ு கள்ு ாபதி திாகா
இருப்ு பவிர்ு கள்ு ,ாஅவிர்ு கள்ு ாறற்ு றல்ு ,ாஉற்ு சிாகம்ு ா
ந வறந்ு திவிர்ு கள்ு ,ாதிங்ு கள்ு ாமவந வலய ல்ு ா
பகட்ு கப்ு ாரபாகாதிவிர்ு கள்ு "ாஎவ்ு றாபசிாவ்ு ரவவ்ு ா

இந்ு தி யாவி ல்ு ாந வறயாப ரசி்ு சி வவகள்ு ா
உள்ு ளவ,ாஅதிவால்ு ாநமக்ு காந வறயாசிவிால்ு கள்ு
இருக்ு க வ்ு றவ.ாஇந்ு தி யாவி லள்ு ளா
ப ரசி்ு சி வவகவளப்ு ாபற்ு றிாமக்ு கள்ு ாஎவ்ு வ டம்ு ா
பசிால்ு லம்ு ரபாத,ா"இந்ு தி யாவி ல்ு ாஉள்ு ளா
ப ரசி்ு சி வவகவளக்ு ாகண்ு டறியாஉங்ு களக்ு கதி்ு ா
தி றவமமிக்ு கவிர்ு கள்ு ாரதிவவிய ல்ு வல"ா
எவ்ு றவர்ு .ாஇந்ு தி யாவி ல்ு ாதர்ு ுகவளா
அவடயாளம்ு ாகாணாஉங்ு களக்ு காதி றவமா
உவடரயார்ு ாரதிவவிாஇல்ு வல.ாஇந்ு தி யா
மக்ு களக்ு காஏதிாவிதாபசிய்ு ய,ாபசிய்ு யதி்ு ாதியாராகா
உள்ு ளாவதிர யமாவாமக்ு கள்ு திாவ்ு ாரதிவவி.ா



நாம்ு ாபசில்ு லாரவிண்ு டியாதூரம்ு ாமிகும்ு ாஅதி கம்ு .ா
அகதி்ு திா50ாறண்ு ககளக்ு காநமக்ு காரவிவலா
ஏற்ு பகவரவிாஉள்ு ளத.ாகடந்ு திா40ா
றண்ு ககளாகாநாவ்ு ா
பசிால்ு மக்ு பகாண்ு டிருக்ு க ரறவ்ு ,ா"உலக வ்ு ா
சி றந்ு திாமூவளகள்ு ாபணக்ு காரர்ு கள வ்ு ா
ப ரசி்ு சி வவகவளாதர்ு ப்ு பதி ல்ு ாபரபரப்ு பாகா
இருக்ு க வ்ு றார்ு கள்ு ,ாஉண்ு வமய ல்ு ா
அவிர்ு களக்ு கதி்ு ாதர்ு ப்ு பதிற்ு கப்ு ாப ரசி்ு சி வவகள்ு ா
இல்ு வல."ா

இதிவ்ு ாவி வளவிாக,ாஏவிகள வ்ு ா
ப ரசி்ு சி வவகவளாதர்ு ப்ு பதிற்ு காசிர யாவா
தி றவமாமிக்ு கவிர்ு ாஇல்ு வல.ாஏவிகள வ்ு ா
ப ரசி்ு சி வவகவளாதர்ு ப்ு பதிற்ு காஉலக ல்ு ாரவிறா
எங்ு கம்ு ாஒப்ு ப டமுடியாதிாதி றவமகவளக்ு ா
பகாண்ு டாஒரராநாகாஇந்ு தி யாாமட்ு கரம.ா
விறவமக்ு ாரகாட்ு டிற்ு காகரியுள்ு ளா400ா
மில்ு மயவ்ு ாமக்ு கவளாஉயர்ு தி்ு தவிதிற்ு காவா
தர்ு வவிாஇந்ு தி யாாகாணாரவிண்ு கம்ு ,ாப வ்ு வர்ு ா



அந்ு திதி்ு ாதர்ு ுாஉலக வ்ு ாமற்ு றப்ு ாபகதி கள ல்ு ா
பயவ்ு பகதி்ு திப்ு பாமுடியும்ு .ா

நாம்ு ாமுரண்ு பாககவளக்ு ாபகாண்ு டவிர்ு கள்ு .ா
இந்ு தி யாவவிப்ு ாபற்ு றிாநாவ்ு ாபசிால்ு லக்ு  டியா
எவதியும்ு ாநீங்ு கள்ு ாஎதி ர்ு தி்ு தப்ு ாரபசிாமுடியும்ு ,ா
நீங்ு கள்ு ா100%ாசிர திாவ்ு .ாஅததிாவ்ு ாஇந்ு தி யாவி வ்ு
அிக.ாபவ்ு முகதி்ு திவ்ு வமதிாவ்ு ாபதவமவயக்ு ா
பகாண்ு கவிருவிதிற்ு காவிளமாவாஇடமாகம்ு ,ா
மற்ு றம்ு ாநாம்ு ாஉலக வ்ு ாமிகும்ு ாரவிற்ு றவமகள்ு ா
பகாண்ு டாநாக.ாஒருரவிவளாஅவிர்ு கள்ு ா
'பபயர்ு பபற்ு ற'ாஇந்ு தி யர்ு கள்ு ாரபால்ு ாஇல்ு லாமல்ு ா
இருக்ு கலாம்ு .ா

ஒருமுவறாபமக்ு ஸரகாவி ல்ு ாஇருந்ு திாசிமயதி்ு தி ல்ு ா
நாவ்ு ாஇந்ு தி யாதூதிருக்ு காகக்ு ாகாதி்ு தி ருந்ு ரதிவ்ு ா.ா
500ாரபர்ு ாகலந்ு தபகாள்ு ளம்ு ாஒருா ட்ு டதி்ு தி ல்ு ா
நாவ்ு ாஒருாப ரதிாவாரபசி்ு சிாளராகாஇருந்ு ரதிவ்ு .ா
யாரராாஒருவிர்ு ா"இந்ு தி யதி்ு ாதூதிர்ு ாவிருக றார்ு "ா
எவ்ு றாபசிாவ்ு வார்ு .ாஎவரவிாஅவிவரா
விரரவிற்ு கதி்ு ாதியாராரவவ்ு ,ாஅவிவரப்ு ாபார்ு க்ு கா



முடியவி ல்ு வல.ாஇறதி யாகா"அவிர்ு ாஎங்ு ரக?"ா
எவ்ு றாரகட்ு ரடவ்ு .ா"ஓ,ாஅவிர்ு ாஉங்ு களக்ு காகா
காதி்ு தி ருந்ு திார்ு ,ாஅவிர்ு ாமுவ்ு ாவிர வசிய ல்ு ா
உட்ு கார்ு ந்ு தி ருக்ு க வ்ு றார்ு "ாஎவ்ு றாஒருாநபர்ு ா
 றிவார்ு .ா

நாவ்ு ாரபாரவவ்ு ,ாஅவிர்ு ாசவர்ு ாரபால்ு ாஇருந்ு திார்ு .ா
ஏபவவ்ு றால்ு ாஅவிர்ு ாவிடக ிக்ு க ல்ு ாஇருந்ு தா
விந்ு திவிர்ு .ாஎவ்ு ாப வ்ு பலதி்ு வதிாவவிதி்ு த,ாஇந்ு தி யதி்ு
தூதிர்ு ாஎவ்ு வவப்ு ாரபால்ு ாஇருக்ு காரவிண்ு கம்ு ா
எவ்ு றாகருதக ரறவ்ு .ா

இததிாவ்ு ாஇந்ு தி யாவி வ்ு ாஅிக.ாஇந்ு தி யாா
பகாண்ு டாடப்ு படாரவிண்ு டியநாக,ாறவால்ு ா
இவ்ு றாநாவ்ு ாஇந்ு தி யாவவிப்ு ாபார்ு க்ு கம்ு ாரபாதா
கவிவலப்ு பகக ரறவ்ு .ா

மக்ு கள்ு ாதிகவிவலதி்ு ாதிாங்ு கரளாவவிதி்ு தக்ு ா
பகாள்ு ளாமுயற்ு சி க்ு கம்ு ரபாத,ாசிமூகா
ஊடகங்ு கள ல்ு ாபபாய்ு கவளப்ு ாபரப்ு பம்ு ரபாத,ா
சுதிந்ு தி ரதி்ு வதிாதிாக்ு கம்ு ரபாதாஅதா



கவிவலப்ு படதி்ு ாதிக்ு கதிாகாஇருக்ு க றத.ா
அததிாவ்ு ாநீங்ு கள்ு ாஎல்ு ரலாரும்ு ாபண பசிய்ு யா
ரவிண்ு டியாஇடம்ு .ாகவறந்ு திபட்ு சிம்ு ா
கண வ பவிள ய ல்ு ாஅவவவிரும்ு ா
உண்ு வமயாகாஇருக்ு காரவிண்ு கம்ு .ாஅதா
அவவவிர வ்ு ாமுவ்ு ரவற்ு றதி்ு தி ற்ு கம்ு ாமுக்ு க யம்ு .ா
இதி்ு தி ட்ு டம்ு ாஒருாப ராந்ு தி யதி்ு தி ற்ு ரகாா
ப ராமணர்ு களக்ு ரகா,ாஇந்ு தாஅல்ு லதா
முஸ்ு லீமுக்ு ரகாாபசிாந்ு திமாவதில்ு ல.ாஇதி ல்ு ா
எந்ு திவி திமாவாதண்ு டாவமயும்ு ,ா
ரவிறபாககளம்ு ாஇல்ு வல.ா

சிாதி்ு தி யமாவாஎல்ு லாாவிிிகள லம்ு ா
அவவவிவரயும்ு ாநாங்ு கள்ு ாஇவணதி்ு தக்ு ா
பகாள்ு க ரறாம்ு .ாதிகவில்ு ாஅவவவிருக்ு கமாவத.
இவ்ு றாஇந்ு தி யாவி ல்ு ாநடக்ு கம்ு ாவி விாதிம்ு ா
மிகும்ு ாசிாதிாரணமாவத.ாநாம்ு ாஉண்ு வமய ல்ு ா
இந்ு தி யாவி ல்ு ாஉவரயாடமவ்ு ாதிளதி்ு வதிா
உயர்ு தி்ு திாரவிண்ு கம்ு .ா



நாவ்ு ாஇப்ு பபாழதாஒருாபதி்ு திகம்ு ா
எழதி க்ு பகாண்ு டிருக்ு க ரறவ்ு ாசி லா
விருடங்ு களக்ு காமுவ்ு ாஎவ்ு ாரபதி்ு தி க்ு காகாநாவ்ு ா
ஒருாபதி்ு திகம்ு ாஎழதி ரவவ்ு ா.ாஇப்ு பபாழதாஎவ்ு ா
ரபதி்ு தி க்ு காறறாவியத.ாசிாவ்ு ா
ப ராவ்ு சி ஸ்ு ரகாவி ல்ு ாவிாி்ு ந்ு தாவிருக றாள்ு .ா
ஒருநாள்ு ,ா"75ாறண்ு ககளக்ு காமுவ்ு ப,ா100ா
றண்ு ககளக்ு காமுவ்ு பாஅபமர க்ு காவி ல்ு ா
விசி தி்ு திாவிந்ு திாஇந்ு திாமுதி யவிர்ு ாயார்ு ?"ாஎவ்ு றா
அவிள்ு ாவிளர்ு ந்ு தாரகள்ு வி ாரகட்ு பாள்ு .ா

அவிரதாதிந்ு வதி,ாஅபமர க்ு காவி ல்ு ாப றந்ு தா
விளர்ு ந்ு திவிர்ு ,ாவி தி்ு தி யாசிமாகாஇருப்ு பார்ு ாஎவ்ு றா
பசிால்ு லப்ு ாரபாக றார்ு .ாஅவிளவடயாதிந்ு வதிக்ு கா
எவக்ு கதி்ு ாபதிர ந்ு திாவிறவமாபதிர யாத.ா
இந்ு தி யாவி ல்ு ாஒருாசி றியாபிங்ு கடிாக ராமதி்ு தி ல்ு ா
நாவ்ு ாப றந்ு ரதிவ்ு ,ாஎவ்ு ாஅம்ு மாாவட்ு டிரலரயா
எட்ு கக்ு ாகிந்ு வதிகவளப்ு ாபபற்ு றாள்ு ாஎவ்ு பவதிா
அவிரால்ு ாபர ந்ு தபகாள்ு ளாமுடியாத.ா
மருதி்ு தவிர்ு ாக வடயாத,ாபசிவி மயர்ு ாஇல்ு வல,ா
மருதி்ு தவிமவவாஇல்ு வல,ாமருந்ு தாஇல்ு வல.ா



பள்ு ள கள்ு ாஇல்ு வல.ாநாவ்ு ாஅவிர்ு கள டம்ு ா
பசிால்ு லம்ு ாரபாதம்ு ,ாஅப்ு பாாசும்ு மாாகவதிா
பசிால்ு க றார்ு ாஎவ்ு றாந வவப்ு பார்ு கள்ு .ா

இதாயதிார்ு தி்ு திமாகாஇருக்ு காமுடியாத.ா
இந்ு தி யாவவிாமாற்ு றாரவிண்ு கம்ு ாஎவ்ு பததிாவ்ு ா
எவ்ு ாஎண்ு ணம்ு .ாவிறவமக்ு ாரகாட்ு டிற்ு காகி்ு ா
விாழம்ு ா400ாமில்ு மயனக்ு கம்ு ாஅதி கமாவா
மக்ு கவளாஉயர்ு ந்ு தவிதிற்ு கதி்ு ா
பதிாிில்ு நட்ு பதி்ு வதிாநாம்ு ா
பயவ்ு பகதி்ு தி க்ு பகாள்ு ளவி ல்ு வலபயவ ல்ு ,ாநாம்ு
நமதாரவிவலவயசி்ு ாபசிய்ு யவி ல்ு வலாஎவ்ு றா
அர்ு தி்ு திம்ு .ா

ரமலம்ு ாரகாடசுவிரர்ு கள்ு ாஉள்ு ளாஒருா
இந்ு தி யாவவிாஉருவிாக்ு காநாம்ு ா
வி ரும்ு பவி ல்ு வல.ாஅவிர்ு கள்ு ாஇருப்ு பதிாவால்ு ,ா
அவிர்ு கள்ு ாஅதி காரம்ு ாமிக்ு கவிர்ு களாகா
இருப்ு பார்ு கள்ு ..ாஅவிர்ு களக்ு காஎதி ராகாஎவக்ு கா
ஒவ்ு றமில்ு வல.ாறவால்ு ாஇந்ு தி யாவி ல்ு ாஉள்ு ளா
அவவதி்ு வதியும்ு ாமாற்ு றம்ு ாபதிாிில்ு நட்ு பதி்ு வதிா



நாவ்ு ாபயவ்ு பகதி்ு திாவி ரும்ு பக ரறவ்ு .ாஅதா
அறிவி மருந்ு தாமட்ு கரமாவிராமுடியும்ு .ா

அதாஉங்ு கவளப்ு ாரபாவ்ு றவிர்ு கள டமிருந்ு தா
மட்ு கரமாவிராமுடியும்ு .ாஅதாபவிள ப்ு பவடதி்ு ா
திவ்ு வமய ல்ு ாஇருந்ு ததிாவ்ு ாவிராமுடியும்ு .ா
எவக்ு க,ாபவிள ப்ு பவடதி்ு ாதிவ்ு வம,ாக வடப்ு ப,ா
பசியலக்ு கப்ு ாபபாறப்ு ரபற்ு றல்ு ,ாவிவலதி்ு திளம்ு ,ா
ஜவநாயகமயமாக்ு கல்ு ,ாஅதி காராவமயமிிப்ு பா
றக யவிற்ு வறதி்ு ாதிகவிலறிுதிாவ்ு ா
பகாண்ு கவிருக றத.ாஇவவிாஅவவதி்ு தம்ு ா
காந்ு தி யாவிிி.ா

இவ்ு றாகாந்ு தி ாஇருந்ு திால்ு ,ாஉங்ு கவளசி்ு ா
சிந்ு தி ப்ு பதி ல்ு ாமிகும்ு ாமக ி்ு சி்ு சி யவடவிார்ு .ா
அகமதிாபாதி்ு தி ல்ு ாநாவளாமறநாள்ு ாநாவ்ு ா
ரபசுக ரறவ்ு .ாஉண்ு வமய ல்ு ,ாகார்ு லம்ு ாநானம்ு ா
கடந்ு திாறண்ு காஅக்ு ரடாபர்ு ா2றம்ு ாநாவளா
சிாபர்ு மதி ாறசி ரமதி்ு தி ல்ு ாகிிதி்ு ரதிாம்ு ,ாகாந்ு தி ய வ்ு
கருதி்ு தக்ு கவளாஇந்ு திதி்ு ாதிகவில்ு ாயுகதி்ு தி ல்ு ா
பரப்ு பவிதி ல்ு ாஉண்ு வமயாகரவிாகவிவதி்ு வதிக்ு ா



கவி க்ு காமுயவ்ு ரறவ்ு ,ாஒருங்ு க வணவிதா
பற்ு றியும்ு ாஎவி்ு வி திம்ு ாமவ திாவிரலாற்ு றில்ு ாகாந்ு தி ா
எந்ு திக்ு ாகாலதி்ு வதியும்ு வி டாஇப்ு பபாழதாமிகும்ு
அவிசி யமாகாஇருக்ு க வ்ு றார்ு ாஎவ்ு பதாபற்ு றியும்ு ா
மக்ு கள டம்ு ாபசிால்ு லரவிண்ு கம்ு .ா

இரண்ு டாவிதாபதி்ு திகம்ு ாபற்ு றிசி்ு ாசிற்ு றமுவ்ு ாநாவ்ு ா
உங்ு களக்ு கசி்ு ாபசிால்ு மக்ு ாபகாண்ு டிருந்ு ரதிவ்ு .ா
நாவ்ு ாஉலகதி்ு வதிாமறவிடிவிவமப்ு பவதிப்ு ாபற்ு றிா
ஒருாபதி்ு திகதி்ு வதிாஎழதக ரறவ்ு .ாஇவ்ு றாநாம்ு ா
விடிவிவமதி்ு தள்ு ளாஉலகம்ு ாமுற்ு றிலம்ு ா
பயவற்ு றத.ாகவடசி ாவிடிவிவமப்ு பாஇரண்ு டாம்ு ா
உலகப்ு ாரபாருக்ு கப்ு ாப வ்ு வர்ு ாஅபமர க்ு காவிால்ு ா
உருவிாக்ு கப்ு பட்ு டத.ாஐ.நா,ாஉலகாவிங்ு க ,ா
ரநட்ு ரடா,ாசிர்ு விரதிசிாநாணயாந தி யம்ு ,ாபமாதி்ு திா
உள்ு நாட்ு காஉற்ு பதி்ு தி ,ாபமாதி்ு திாரதிசி யாஉற்ு பதி்ு தி ,ா
திவ நபர்ு ாவிருமாவம்ு ,ாபர மாற்ு றசி்ு ாசிமந வல,ா
ஜவநாயகம்ு ,ாமவ திாஉர வமகள்ு ,ா
முதிலாள தி்ு தவிம்ு ,ாநகர்ு ுாமற்ு றம்ு ாரபார்ு கள்ு ா
இவவிாயாும்ு ாஅபமர க்ு காவி வ்ு ா
விடிவிவமப்ு பகள்ு .ா



இந்ு திாவி ஷயங்ு கள்ு ாஎதிற்ு கம்ு ாஇவ ா
அர்ு தி்ு திமில்ு வல.ாபமாதி்ு திாஉள்ு நாட்ு கா
உற்ு பதி்ு தி எவ்ு பதிற்ு கசி்ு ாசிற்ு றம்ு ாஅர்ு தி்ு திரமா
இல்ு வல.ாறவால்ு ாநாம்ு ாஇவ்ு னம்ு ாஅவதிப்ு ா
ப வ்ு பற்ு றக ரறாம்ு .ாஇவ்ு றாஅளவககள்ு ா
அவவதி்ு தம்ு ாபபர யாதிரு,ாமவறமுகக்ு ா
கண வ யாக்ு கம்ு ,ாபகப்ு பாய்ு ுா
றக யவிற்ு றிமருந்ு தாபயவ்ு பபறாமுடியும்ு .ா
முவ்ு வாள ல்ு ாஅதாசிாதி்ு தி யமில்ு வல,ாநீங்ு கள்ு ா
எல்ு ரலாரும்ு ாபமாதி்ு திாஉள்ு நாட்ு காஉற்ு பதி்ு தி ா
எவ்ு பவதிாஒப்ு பக்ு ாபகாண்ு டர்ு கள்ு .ாஇவ்ு றா
நீங்ு கள்ு ாபசிவ்ு றாபலாசி றியாவி விரங்ு கவளா
வி ட்ு கவி டலாம்ு ,ாஏபவவ ல்ு ாநீங்ு கள்ு ாறய்ு ுா
பசிய்ு யபாபபர யாதிருகள்ு ாஉள்ு ளவ.ா

நீதி மவ்ு றதி்ு தி ல்ு ாஇருந்ு தாஅவவதி்ு தா
திருகவளயும்ு ாஎகதி்ு த,ாவிவலதி்ு திளதி்ு தி ல்ு ா
வவிதி்ு தி ருப்ு பதிாகாஇங்ு ரகாயாரராா றிவார்ு கள்ு ா
எவ்ு பதாஎவக்ு காமிகும்ு ாசிந்ு ரதிாஷமாகா
இருந்ு தித.ாநாவ்ு ாநமதாதிவலவமாநீதி பதி கள்ு ா
அவவவிர டமும்ு ாஏழாறண்ு ககள்ு ா



ரபாராடிரவவ்ு .ாஒவி்ு பவிாருாபதி யாதிவலவமா
நீதி பதி ாந யமிக்ு கப்ு பகம்ு ரபாதம்ு ,ாஅகதி்ு திாநாள்ு ா
அவிருடவ்ு ாரபசி ரவவ்ு ,ாஅவிரதாவட்ு டிற்ு கா
பசிவ்ு ரறவ்ு .ாடாசிாப்ு ப கக ரறாம்ு .ாப றக,ா
"நீதி வயப்ு ாபபறவிதிற்ு கா15ாவிருடங்ு கள்ு ாஏவ்ு ?ா
உங்ு கள்ு ாஅறிக்ு வககள்ு ாஅவவதி்ு வதியும்ு ா
கண வ மயமாக்ு கவிதாஏவ்ு ாமிகும்ு ாகடிவமாகா
இருக்ு க றத?ாமூவ்ு றாவிருடங்ு கள ல்ு ாநீதி ா
க வடக்ு காவிிிாபசிய்ு யக்ு  டாதிா?"ாஎவ்ு றா
அவிர டம்ு ாரகட்ு ரபவ்ு .ாஅவிர்ு ா"றம்ு ாசிாம்ு ா
ப தி்ு ரராதிா,ாநீங்ு கள்ு ாபசிால்ு விவதிா
ஒதி்ு தக்ு பகாள்ு க ரறாம்ு ,ாநல்ு லாரயாசிவவ,ா
அப்ு படிரயாபசிய்ு ரவிாம்ு "ாஎவ்ு றாபசிால்ு விார்ு .ா
ப றகாஎதும்ு ாநடக்ு காத.ா

எட்ு காமாதிங்ு கள ல்ு ,ாபதி யாதிவலவமாநீதி பதி ா
விருவிார்ு .ாஎவரவிாநாவ்ு ாீண்ு கம்ு ாஅவிர டம்ு ா
பசில்ு ரவிவ்ு .ாஅவிர்ு ா றவிார்ு ,ா"நீங்ு கள்ு ாமிகும்ு ா
சிர யாகசி்ு ாபசிால்ு க வ்ு றர்ு கள்ு ,ாஇந்ு திமுவறா
கண்ு டிப்ு பாகசி்ு ாபசிய்ு க ரறாம்ு ."ாநல்ு லா
எண்ு ணதி்ு தடவ்ு ாபசிால்ு க றார்ு கள்ு ,ாபசிய்ு யா



ந வவக்ு க றார்ு கள்ு .ாறவால்ு ாஅவிர்ு களால்ு ா
அவதிசி்ு ாபசிய்ு யாமுடியாத.ா

இந்ு தி யாவி ல்ு ாஒருாவிிக்ு க ல்ு ாதர்ு ப்ு பக்ு ா றாஏவ்ு ா
15ாறண்ு ககள்ு ாறக றத?ாநீங்ு கள்ு ாஅவவதி்ு தா
ந பணதி்ு தவிதி்ு வதியும்ு ாபகாண்ு காபசிய்ு திால்ு ,ா
அதாஒருாறண்ு க,ாஅல்ு லதாஇரண்ு க,ா
ஒருரவிவளாமூவ்ு றாறண்ு ககள ல்ு ா
முடிக்ு கலாம்ு .ாஎவரவி,ாநீங்ு கள்ு ாஇதிவவாமாற்ு றதி்ு ா
திகவில்ு ாபதிாிில்ு ாநட்ு பதி்ு வதிப்ு ாபயவ்ு பகதி்ு திா
ரவிண்ு கம்ு .ாஇந்ு திசி்ு ாசிமுதிாயதி்ு தி வ்ு ா
கட்ு டவமப்ு வபாமாற்ு றவிதிற்ு காநீங்ு கள்ு ாஇங்ு கா
உள்ு ளர்ு கள்ு .ாவககள ல்ு ாஇருந்ு தாரவிவலா
இடதி்ு தி ற்ு க,ாகாவில்ு ாந வலயதி்ு தி ற்ு க,ா
நீதி மவ்ு றதி்ு தி ற்ு க,ாசுகாதிாராரசிவவிகளக்ு க,ா
வி விசிாயதி்ு தி ற்ு க,ாகல்ு வி க்ு க,ாஅரசுக்ு க,ா
எல்ு லாவிற்ு றக்ு கம்ு ாஉங்ு களக்ு கதி்ு ாரதிவவியாவா
கருவி ,ாஅடிப்ு பவடய ல்ு ாதிகவில்ு ,ாதிகவில்ு ,ா
திகவில்ு திாவ்ு .ாதிகவிலக்ு காஅறிு,ாஞாவம்ு ,ா
பசியவலக்ு ா ட்ு கங்ு கள்ு .ாவதிர யமுள்ு ளா



இவளஞர்ு கள்ு ாஇவணந்ு தாரவிவலபசிய்ு யா
ரவிண்ு கம்ு .ா

இந்ு தி யாவி ல்ு ாநீங்ு கள்ு ா45ாவியதக்ு காரமல்ு ாஉள்ு ளா
எவிவரயும்ு ,ாஎவ்ு வவயும்ு ாரசிர்ு தி்ு தா
நீக்ு க வி டலாம்ு .ாஅவிர்ு கள்ு ாஇந்ு திாஉலகதி்ு வதிா
வகயாளவிதிற்ு கதி்ு ாதிகதி யாவவிர்ு கள்ு ாஅல்ு ல.ா
இந்ு தி யாவி ல்ு ாஎல்ு ரலாரும்ு ாகடந்ு திாகாலதி்ு வதிப்ு ா
பற்ு றிாரபசுக றார்ு கள்ு .ாஎதி ர்ு காலதி்ு வதிப்ு ாபற்ு றிா
யாரும்ு ாரபசிவி ல்ு வல.ாஇதாஇராமவ வ்ு ா
விரலாற்ு வறப்ு ாபற்ு றியதாஎவ்ு பார்ு ாஒருவிர்ு .ா
உடவடியாகாயாரராாஹேனமாவ்ு ாபற்ு றிப்ு ா
ரபசுவிார்ு ,ாஇவ்ு பவாருவிர்ு ாமற்ு பறாருாகடுள்ு ா
பற்ு றிப்ு ாரபசுவிார்ு ,ாஎல்ு லாரும்ு ாஇதாநம்ு ா
பாரம்ு பர யம்ு ாஎவ்ு றா றவிார்ு கள்ு .ா

எதி ர்ு காலதி்ு வதிப்ு ாபற்ு றிாயாரும்ு ாரபசிவி ல்ு வல.ா
நமதாபாரம்ு பர யம்ு ாமுக்ு க யம்ு திாவ்ு .ாநமதா
பாரம்ு பர யம்ு ,ாகவல,ாகலாசி்ு சிாரம்ு ,ாஇவசிாபற்ு றிா
நாம்ு ாபபருமிதிம்ு ாபகாள்ு க ரறாம்ு .ா



சுமார்ு ா15ாவிருடங்ு களக்ு காமுவ்ு ,ாஒருாமில்ு மயவ்ு
நல்ு கள வ்ு ாவகபயழதி்ு தப்ு ாபடிகவளாஎகதி்ு த,ா
அவதிாகண வ மயமாக்ு க ரவாம்ு .ா15ா
றண்ு ககளக்ு காமுவ்ு ப.ா40ாறண்ு ககளக்ு கா
முவ்ு ப,ா37ாறண்ு ககளக்ு காமுவ்ு வர்ு ,ாநாங்ு கள்ு ா
கப லாவிாதி்ு ஸ்ு யாயவ்ு ாநல்ு கள ல்ு ாபதிாடங்ு க ா
இந்ு தி ராாகாந்ு தி ாந றவிவதி்ு தி ல்ு ா
வமக்ு ரராஎப ல்ு மில்ு ாநமதாஅவவதி்ு தக்ு ா
கவலகவளயும்ு ாரசிமிதி்ு தாவவிதி்ு ரதிாம்ு .ாஇந்ு திா
வி ஷயங்ு கள்ு ாஎல்ு லாம்ு ாஇப்ு ரபாதா
அர்ு தி்ு திமுள்ு ளதிாகாஇருக்ு க வ்ு றாந வலக்ு கா
விந்ு தள்ு ளவ.ாமுவ்ு வதிாகாநம்ு மிடம்ு ாசிர யாவா
கருவி கள்ு ாஇல்ு வல.ாஇப்ு ரபாத,ாரசிமிப்ு பா
மமவிாவத.ா

உங்ு கள்ு ாரயாசிவவக்ு காகாஇத:ா16-ப ட்ு ாரரம்ு ா16ா
டாலருக்ு காவிாங்ு க ரவவ்ு .ாநாவ்ு ாபசிால்ு விதா
எவ்ு வாஎவ்ு பதாசி லருக்ு காபர யும்ு ாஎவ்ு றா
நம்ு பக ரறவ்ு .ாநாவ்ு ா37ாடாலருக்ு காநாவ்ு கா
உள்ு ளகா ாNAND ரகட்ு ககள்ு ாவிாங்ு க ரவவ்ு .ாமுதில்ு ா
நண்ு பசியமாஇவ்ு படல்ு மவால்ு ா



விடிவிவமக்ு கப்ு பட்ு டரபாத,ாநாவ்ு ாஅங்ு கா
இருந்ு ரதிவ்ு .ாஅவவதி்ு தாஇவ்ு படல்ு ா
ந றவிவர்ு களம்ு ாஎவ்ு ாநண்ு பர்ு கள்ு ,ாபாப்ு ா
ரநாய்ு ஸ்ு ,ாபலஸ்ு டர்ு ாரஹோகவ்ு ,ாகார்ு டவ்ு ாமூர்ு ா
றக ரயார்ு .ாமுதில்ு ாநாவ்ு காப ட்ு ாபசியமவயாநாவ்ு
பதிாவலரபசி க்ு கப்ு ாபயவ்ு பகதி்ு தி ரவவ்ு .ா

அதாஒருாஅதி சியம்ு ாஎவ்ு றாநாங்ு கள்ு ா
ந வவதி்ு ரதிாம்ு .ா"கடுரள,ாஎவ்ு வாசிக்ு தி விாய்ு ந்ு திா
கருவி "ாஎவ்ு றாநாங்ு கள்ு ாந வவதி்ு ரதிாம்ு .ா

இவ்ு றாஉங்ு கள டம்ு ாஎவ்ு வாஇருக்ு க றதாஎவ்ு றா
ந வவதி்ு தப்ு ாபாருங்ு கள்ு .ாஇவ்ு றா
ஜிகாவபட்ு ககள்ு ாமற்ு றம்ு ா
படராவபட்ு ககளடவ்ு ா
உட்ு கார்ு ந்ு தி ருக்ு க றர்ு கள்ு ,ாஉங்ு கள்ு ா
வகப்ு ரபசி ய வ்ு ாபசியலாக்ு காசிக்ு தி ாமிகும்ு ா
அதி கம்ு ,ாஇததிாவ்ு ாமாறம்ு ாஇந்ு தி யா.ாறவால்ு ா
அவதிாநீங்ு கள்ு ாமாற்ு றாவி ரும்ு பம்ு ாவி திதி்ு தி ல்ு ா
மாற்ு றாரவிண்ு கம்ு ,ாஅபமர க்ு கவி லள்ு ளாயாரராா
ஒருவிர்ு ாவி ரும்ு பம்ு ாவிவகய ல்ு ாஇந்ு திாமாற்ு றம்ு ா



இருக்ு கக்ு ா டாத.ாநமக்ு காஉள்ு ளூர்ு ா
உள்ு ளடக்ு கம்ு ,ாஉள்ு ளூர்ு ாபயவ்ு பாககள்ு ,ா
உள்ு ளூர்ு ாதர்ு ுகள்ு ,ாவிளர்ு சி்ு சி கள்ு ாரவிண்ு கம்ு .ா
மாற்ு றம்ு ாஇந்ு தி யாுக்ு கர யதிாகாஇருக்ு கா
ரவிண்ு கம்ு .ாமாற்ு றம்ு ாரமற்ு கதி்ு தி யப்ு ாப ரதி யாகா
இருக்ு கா டாத.ா

எல்ு ரலாரும்ு ாஅபமர க்ு கர்ு கவளப்ு ாரபாவ்ு றா
இருக்ு காரவிண்ு கம்ு ாஎவ்ு றாந வவப்ு பதாமிகும்ு ா
ரமாசிமாவத.ாரமற்ு கதி்ு தி யாமாதி ர ாரமம்ு பட்ு ட,ா
ந வலயாவ,ாவிடிவிவமக்ு கக்ு  டியாஅல்ு லதா
பராமர க்ு கக்ு ா டியாஒவ்ு றாஅல்ு ல.ாநாம்ு ாஇந்ு தி யா
மாதி ர ாமுவ்ு ரவற்ு றதி்ு வதிாஉருவிாக்ு கா
ரவிண்ு கம்ு ,ாஅததிாவ்ு ாகாந்ு தி ய வ்ு ா
விிிநடதி்ு ததில்ு .ா

நாவ்ு ாஇங்ு ரகாசி லாஇவளஞர்ு கள டம்ு ா
ரபசி க்ு பகாண்ு டிருந்ு திரபாத,ா"எவக்ு கா
ஒவி்ு பவிாருாமாவிட்ு டதி்ு தி வ்ு ாதிருதி்ு ா
பதிாகதி வயயும்ு ாபபற்ு றதி்ு திராமுடியுமா?"ாஎவ்ு றா
ரகட்ு ரடவ்ு .ாநீதி மவ்ு றாவிிக்ு ககள்ு ,ாகாவில்ு தவற,



றசி ர யர்ு கள்ு ,ாபள்ு ள கள்ு ,ாமருதி்ு தவிமவவகள்ு ,
மருதி்ு தவிர்ு கள்ு ாபற்ு றியாதிகவில்ு கள்ு --ஒவி்ு பவிாரு
மாவிட்ு டதி்ு தி வ்ு ாஎல்ு லாதி்ு ாரதிவவியும்ு ா
றவ்ு வலவ ல்ு ாக வடக்ு காரவிண்ு கம்ு .ாஇந்ு தி யா
ரதிசி யதி்ு ாதிகவில்ு ாதிளங்ு கவளப்ு ாபற்ு றிாஎவக்ு கா
அக்ு கவறாஇல்ு வல.ாந சி்ு சியமாகாஅதா
முக்ு க யம்ு திாவ்ு ,ாஅவதிாமுக்ு க யம்ு ாஇல்ு வலா
எவ்ு றாநாவ்ு ா றவி ல்ு வல.ாறவால்ு ாமாவிட்ு டா
அளவி ல்ு ாரவிவலாபசிய்ு யாரவிண்ு கம்ு .ாமாவிட்ு டா
அளவி ல்ு ாஎவக்ு கா500ாறசி ர யர்ு கள்ு ா
ரதிவவிப்ு பட்ு டால்ு ாநாவ்ு ாதி ல்ு மாபசிவ்ு றா
“அவிர்ு கவளப்ு ாபண க்ு காஅமர்ு தி்ு திாஎங்ு ரகாரபாகா
ரவிண்ு கம்ு ?”ாஎவ்ு றாரகட்ு கக்ு ா டாத.ாஅங்ு ரகரயா
அவிர்ு கவளப்ு ாபண க்ு காஅமர்ு தி்ு திாரவிண்ு கம்ு .ா

எல்ு லாவிற்ு வறயும்ு ாவமயமிிக்ு காரவிண்ு கம்ு .ா
இவ்ு ற,ாஇந்ு தி யாவி ல்ு ாஅதி காரம்ு ாஇரண்ு கா
இடங்ு கள ல்ு ாஉள்ு ளத.ாப ரதிமர டமும்ு ா
முதிலவமசி்ு சிர டமும்ு .ா



பபங்ு களூர்ு ாநகரதி்ு திவலவிருடவ்ு ா(ரமயருடவ்ு )ா
இவ்ு றாகாவலாஒருாசிந்ு தி ப்ு ப.ா"நாம்ு ாமுதிமல்ு ா
நகரதி்ு ாதிவலவிருக்ு காஅதி காஅதி காரம்ு ாவிிங்ு கா
ரவிண்ு கம்ு "ாஎவ்ு ரறவ்ு .ாநகரதி்ு ாதிவலவிருக்ு கா
இந்ு தி யாவி ல்ு ாஎந்ு திாஅதி காரமும்ு ாஇல்ு வல.ாயார்ு ா
ரமயர்ு ாஎவ்ு ற டாயாருக்ு கம்ு ாபதிர யாத.ாஅவிர்ு ா
திவலவிராகாஒருாவிருடம்ு ாமட்ு கரமாஇருப்ு பார்ு .ா
ரவிடிக்ு வக.ாகள யலவறக்ு காஎங்ு காபசில்ு லப்ு ா
ரபாக ரறாம்ு ாஎவ்ு றா டாஒருாறண்ு டில்ு ா
பதிர ந்ு தபகாள்ு ளாமுடியாத.ாநீங்ு கள்ு ாபசிய்ு யா
ரவிண்ு டியவதிதி்ு ாபதிர ந்ு தபகாள்ு ளாமூவ்ு றா
அல்ு லதாநாவ்ு காறண்ு ககள்ு ாரதிவவி.ாஅப்ு படிா
இருக்ு கம்ு ரபாதாபதிவி க்ு காலம்ு ாஒருாவிருடம்ு ா
எவ்ு பதிவ்ு ாப வ்ு வண ாஎவ்ு வ?ா
ப ரசி்ு சி வவகவளக்ு ாகண்ு கப டிக்ு காஉங்ு களக்ு கா
ரநரம்ு ாதிரப்ு படக்ு  டாதாஎவ்ு பரதிாகாரணம்ு .ா
எவரவிாஓராண்ு டிலாநாம்ு ாஇதவிவராஎவதிசி்ு ா
பசிய்ு தபகாண்ு டிருந்ு ரதிாரமாாஅவதிதி்ு திாவ்ு ா
பசிய்ு யாமுடியும்ு .ாஎவரவி,ாநாவ்ு ாஐந்ு தாறண்ு கா
காலாஎல்ு வலவயப்ு ாபபறாஅவிர டம்ு ா
விமயுறதி்ு தி ரவவ்ு .ாமாவிட்ு டதி்ு தி லம்ு ாஅரதிா



ந வலதிாவ்ு .ாமாவிட்ு டதி்ு ாதிவலவிர்ு ாயார்ு ?ா
மாவிட்ு டாறட்ு சி யர்ு .ாமாவிட்ு டாமட்ு டதி்ு தி ல்ு ா
ரதிர்ு ந்ு பதிகதி்ு திாஉறப்ு ப வர்ு ாஎவிரும்ு ாபதிவி ய ல்ு ா
இல்ு வல.ாநீங்ு கள்ு ாபசிய்ு விவதிாவவிதி்ு தாமாவிட்ு டா
மட்ு டதி்ு தி ல்ு ாஎப்ு படிாவிளர்ு சி்ு சி வயக்ு ாபகாண்ு கா
விரமுடியும்ு ?ா

உங்ு களவடயாரநரதி்ு வதிாஅதி கமாகா
எகதி்ு தக்ு பகாள்ு ளாநாவ்ு ாவி ரும்ு பவி ல்ு வல,ா
றவால்ு ாஉங்ு களடவ்ு ாபக ர்ு ந்ு தாபகாள்ு ளா
வி ரும்ு பம்ு ாந வறய,ாந வறயாவி ஷயங்ு கள்ு ா
எவ்ு வ டம்ு ாஉள்ு ளவ.ாஉங்ு களடவ்ு ாநாவ்ு ா
பதிாடர்ு ப ல்ு ாஇருக்ு காவி ரும்ு பக ரறவ்ு .ாநீங்ு கள்ு ா
எவ்ு வாபசிய்ு க றர்ு கள்ு ாஎவ்ு பதி ல்ு ாநாவ்ு ாமிகும்ு ா
பபருவமப்ு பகக ரறவ்ு ,ாநாவ்ு ாஉங்ு களக்ு கா
உதிவி ாபசிய்ு யாவி ரும்ு பக ரறவ்ு .ாநாவ்ு ாபவியா
றள்ு .ாஎவக்ு காஅதாபதிர யும்ு ,ாநாவ்ு ாஅவதிா
மதி க்ு க ரறவ்ு ,ாறவால்ு ாநாவ்ு ாஇவ்ு னம்ு ாரவிவலா
பசிய்ு தாபகாண்ு க,ா'ப ஸ'யாகாஇருக்ு கா
ரவிண்ு கம்ு ாஎவ்ு றாந வவக்ு க ரறவ்ு .ாஅதிவால்ு ா
நாவ்ு ாதி வமும்ு ாகாவலா8ாமண க்ு காஎவ்ு ா



ரவிவலவயாறரம்ு ப தி்ு தா11,ா12ாவிவரா
சிவ க்ு க ிவம,ாஞாய ற்ு றக்ு க ிவமாஉள்ு படா
ரவிவலாபசிய்ு க ரறவ்ு ,ாஏபவவ்ு றால்ு ாஎவக்ு கதி்ு ா
பதிர ந்ு திாஒரராரவிவலாஇததிாவ்ு .ாஎவக்ு கா
வி கமுவறாஇல்ு வல.ா50ாறண்ு ககள ல்ு ாநாவ்ு ா
வி கமுவறாஎகக்ு கரவிாஇல்ு வல.ாஏபவவ்ு றால்ு ா
இந்ு தி யாவி ல்ு ாஅதி காரவிவலாஇருக்ு க றத.ா
ஓய்ு விாகக்ு ாகடற்ு கவரக்ு கசி்ு ாபசிவ்ு றாஏதிாவிதா
பாவம்ு ாஅருந்ு தவிவதிவி டாஇப்ு படிாப ஸயாகா
இருப்ு பதாநல்ு லதாஎவாந வவக்ு க ரறவ்ு .ா
கடற்ு கவரக்ு கசி்ு ாபசில்ு விதி ல்ு ாஎவக்ு காறர்ு விம்ு ா
இல்ு வல.ா

ஞாய ற்ு றக்ு க ிவமாப ற்ு பகமல்ு ாஉங்ு கள ல்ு ா
பலவரப்ு ாபார்ு ப்ு பதாமக ி்ு சி்ு சி யாகாஇருக்ு க றத.ா
நாவ்ு ாஉண்ு வமய ல்ு ,ாஞாய றாப ற்ு பகமல்ு ா
நீங்ு கள்ு ாவிந்ு திவதிப்ு ாபாராட்ு கக ரறவ்ு ,ா
ஏபவவ ல்ு ாநாவ்ு ாஅந்ு திாரநரதி்ு தி ல்ு திாவ்ு ா
உங்ு கவளப்ு ாபார்ு க்ு காமுடியும்ு .ாஎவரவிா
எவ்ு னவடயாநண்ு பராவாகார்ு மடம்ு ா
பசிாவ்ு ரவவ்ு .ாகார்ு ல்ு ாஒருாசுவிாரசி யமாவா



மவ திர்ு .ாஉங்ு களக்ு கக்ு ாகார்ு ல்ு ாபற்ு றிதி்ு ாபதிர யுமாா
எவ்ு றாஎவக்ு காபதிர யாத,ாறவால்ு ாநீங்ு கள்ு ா
கார்ு ல்ு ாபற்ு றிா கள ல்ு பார்ு க்ு காரவிண்ு கம்ு .ாகார்ு ல்ு
எவ்ு னவடயாமிகாபநருங்ு க யாநண்ு பர்ு .ாஅவிரும்ு ா
நானம்ு ாஅவவதி்ு தாவிவகயாவாரவிடிக்ு வகா
வி ஷயங்ு கவளயும்ு ாபசிய்ு தி ருக்ு க ரறாம்ு .ா

நாங்ு கள்ு ாசிாவ்ு ாஎப ராவ்ு ஸஸ்ு ரகாவி ல்ு ா
ப்ு ரஸ்ு டர்ு ாகாரலயுடவ்ு ாஇவணந்ு தா
இந்ு தி யாவி ல்ு ாஇருந்ு தா450ாறய ரம்ு ா
பதி்ு திகங்ு கவளாஎகதி்ு த,ாறவ்ு வலவ ல்ு ா
இட்ு ரடாம்ு .ாஇந்ு தி யாஅரசிாங்ு கம்ு ாபயந்ு தித.ா
"பகாஞ்ு சிம்ு ாகாதி்ு தி ருங்ு கள்ு ,ாநீாஎப்ு படிாஇப்ு படிசி்ு ா
பசிய்ு யாமுடியும்ு ?ாஇதாபதி ப்ு பர வமாஉவடயத"ா
எவ்ு றத.ாநாங்ு கள்ு ாபசிாவ்ு ரவாம்ு ,"ா
கவிவலப்ு படாதர்ு கள்ு .ாஅவிர்ு கள்ு ாஎங்ு கள்ு ீதா
விிக்ு காபதிாகக்ு கட்ு கம்ு ,ாநாங்ு கள்ு ா
பார்ு தி்ு தக்ு பகாள்ு க ரறாம்ு ."ாஏபவவ்ு றால்ு ா
இந்ு தி யாஅரசிாங்ு கம்ு ாஎவதிப்ு ாபடிக்ு காரவிண்ு கம்ு ா
எவதிப்ு ாபடிக்ு கா டாதாஎவ்ு றாநமக்ு காவி தி க்ு கக்ு
 டாத.ா



உலக ல்ு ாஉள்ு ளாஅவவவிரும்ு ாஇந்ு திா
அவமப்ு வபாஎதி ர்ு பகாள்ு ளாரவிண்ு கம்ு .ா
கார்ு லம்ு ாநானம்ு ாஒருமுவறாஇந்ு தி யா
திரந வலகள்ு ாஅவவதி்ு வதியும்ு ாஎகதி்ு தா
றவ்ு வலவ ல்ு ாஇடாமுடிுாபசிய்ு ரதிாம்ு .ாஇந்ு தி யதி்ு ா
திரந வலகள்ு ாஇந்ு தி யாவி ல்ு ா14ாறய ரம்ு ா
ரபாய்ு க்ு கம்ு ,ாபவிள நாட்ு டிவருக்ு கா1.4ாஇலட்ு சிம்ு
ரபாய்ு க்ு கம்ு ாவிிங்ு கப்ு பகக றத.ாஇவவிாநமதா
பாதகாப்ு பதி்ு ாதிரந வலகள்ு ,ாபநருப்ு பா
திரந வலகள்ு ,ாஇவவிாநமதாசிட்ு டங்ு கள்ு .ாஒருா
கடிமகவாகாநீங்ு கள்ு ாஅவதிாஅணகாமுடியாத,ா
றவால்ு ாநீங்ு கள்ு ாஅவதிப்ு ாப வ்ு பற்ு றாரவிண்ு கம்ு .ா
ரவிடிக்ு வகயாவாவி ஷயம்ு .ா

நீங்ு கள்ு ாறவ்ு வலவ ல்ு ாஇகம்ு ரபாத,ா"பகாஞ்ு சிம்ு
காதி்ு தி ருங்ு கள்ு ,ாநீங்ு கள்ு ாஇவதிசி்ு ாபசிய்ு யா
முடியாத"ாஎவ்ு றாஅரசிாங்ு கம்ு ாபசிால்ு க றத.ா
இதிற்ு காவி வட,ாநமக்ு கக்ு ாககவமயாவாந வலா
எவ்ு பததிாவ்ு .ாறவால்ு ாநாங்ு கள்ு ாஅவதிசி்ு ா
பசிய்ு யாரபாக ரறாம்ு .ா



இந்ு திாஅணகமுவறவயதி்ு திாவ்ு ாநீங்ு கள்ு ா
ப வ்ு பற்ு றாரவிண்ு கம்ு ாஎவ்ு றாநாவ்ு ா
வி ரும்ு பக ரறவ்ு .ாஉங்ு கள டம்ு ாரபார்ு க்ு காலா
அணகமுவறாரவிண்ு கம்ு ாஎவ்ு றம்ு ா
வி ரும்ு பக ரறவ்ு .ாஇவதிசி்ு ாசிாதிாரணமாகா
எகதி்ு தக்ு பகாள்ு ளாதர்ு கள்ு .ாஇவதிாநீங்ு கள்ு ா
பசிய்ு யாமுடியாதாஎவ்ு றாயாரும்ு ாஉங்ு கள டம்ு ா
பசிால்ு லாமுடியாதிவிாறாபசிய்ு யுங்ு கள்ு .ாகாந்ு தி ா
ரபார ட்ு டதாரபாவ்ு றாரபாராடாரவிண்ு கம்ு .ா

நீங்ு கள்ு ாஉங்ு கள்ு ாபசிாந்ு திாஉறவி வருடவ்ு ா
ரபாராகவிதாவி தி்ு தி யாசிமாவத,ாஅந்ு திசி்ு ா
சிண்ு வடாகடிவமாவத.ாஎவரவி,ாநாவ்ு ா
உங்ு களக்ு காவிாி்ு தி்ு தக்ு கவளதி்ு ா
பதிர வி தி்ு தக்ு பகாள்ு க ரறவ்ு ,ாஇந்ு திாசி றியா
விாய்ு ப்ு வபாவிிங்ு க யதிற்ு காநவ்ு றி.ா

நாவ்ு ாகார்ு ல்ு ாரபசுவிவதிக்ு ாரகட்ு கக்ு ா
காதி்ு தி ருக்ு க ரறவ்ு ,ாப றகாநாம்ு ாபரந்ு திா
உவரயாடமல்ு ாஈகபகரவிாம்ு .ாஎவக்ு கா15ா
ந மிடங்ு கள்ு ாவிிங்ு கப்ு பட்ு டதாஎவ்ு பதாஎவக்ு கா



பதிர யும்ு ,ாஒருரவிவளாநாவ்ு ாஐந்ு தாந மிடம்ு ா
அதி கம்ு ாஎகதி்ு தக்ு பகாண்ு டிருக்ு கலாம்ு ,ாறவால்ு
இதாரபாவ்ு றாபார்ு வவியாளர்ு கவளாநாவ்ு ா
எங்ு கப்ு ாபபறரவிவ்ு ?ாஉங்ு களக்ு காஎவ்ு ாஅவ்ு ப.ா

சி டப ள்ு யஎம்ு ஜிா ா,ாாாபதிாகதி ா ா.ா84ா(1946),ாா ாபா ா.ா161,ாா ா
ஜவிஹேர்ு லால்ு ாரநருுடனம்ு ாசிர்ு திார்ு ா
பரடலடனம்ுா ா.ாாா

https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-084/CWMG-v084-LXXXIV-MC-BETA#page/160/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-084/CWMG-v084-LXXXIV-MC-BETA#page/160/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-084/CWMG-v084-LXXXIV-MC-BETA#page/160/mode/2up


சி டப ள்ு யஎம்ு ஜிா ா,ாாாபதிாகதி ா ா.ா86ா(1947),ாா ாபா ா.ா224,ாா ாஒருாா ா
கடற்ு கிிக்ு கக்ு ாகறக்ு ரகாமூங்ு க ல்ு ாபாலதி்ு தி வ்ு ா
ீதா ா.ாாா

https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-086/CWMG-v086-LXXXVI-MC-BETA#page/n263/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-086/CWMG-v086-LXXXVI-MC-BETA#page/n263/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-086/CWMG-v086-LXXXVI-MC-BETA#page/n263/mode/2up


சி டப ள்ு யஎம்ு ஜிா ா,ாாாபதிாகதி ா ா.ா38ா(1928-1929),ாா ா
முகப்ு பா ா.ாாா

https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-038/CWMG-v038-XXXVIII-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-038/CWMG-v038-XXXVIII-MC-BETA#page/n9/mode/2up


சி டப ள்ு யஎம்ு ஜிா ா,ாாாபதிாகதி ா ா.ா86ா(1946-1947),ாா ா
முகப்ு பா ா,ாாாஏக்ு லாாசிரலாாஎவ்ு பதாதிவலப்ு பா ா.ாாா

https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-086/CWMG-v086-LXXXVI-MC-BETA#page/n9/mode/2up
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சி டப ள்ு யஎம்ு ஜிா ா,ாாாபதிாகதி ா ா.ா100,ாா ாமுகப்ு பா ா,ாாா
தி யாவதி்ு தி ல்ு ாகாந்ு தி ா ா,ாாாசிபர்ு மதி ாறசி ரமம்ுா ா,ா1931.ா ா
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திகவில்ு  உர வம, அுறவ உர வம: கார்ு ல்ு  

மாலமதி ன்ு  கிதி்ு தவரகள்ு

ொஸ்ு கக்ு  கக்ு அி்ு  (விிவகதிி கணை ன -
ஆர்ு விலர்ு  திிம்ு  திாதமக்ு களக்ு கான 
தசிாு்ு திாிறவகள்ு ), திங்ு களூி, 2017 
அக்ு ரடாிர்ு  15. 

சிர ,ாசிாம்ு ,ாநவ்ு றி.ாஉங்ு களக்ு காஎவ்ு ாகரல்ு ா
ரகட்ு க றதிா?ாஇதாஒருாஅிகாவாவிசிதி .ா

எங்ு கவளாஅவிதி்ு திதிற்ு காகாந யமாுக்ு கா
நவ்ு றிாபசிால்ு லாவி விக ரறவ்ு .ாகறிப்ு பாகாஇந்ு திா
ந கி்ு சி்ு சி வயாஏற்ு பாகாபசிய்ு திதிற்ு காகா
ஹோஸ்ு கக்ு கக்ு காநவ்ு றி.ாஏற்ு பாககவளா
ஒருங்ு க வணப்ு பதி ல்ு ாமிகாஅற்ு பதிமாவா
பண வயாசிந்ு தி யாாரரமஷ்ு ாபசிய்ு தள்ு ளார்ு .ா
அிக யாஅறிமுகதி்ு தி ற்ு காகப்ு ா
ப ராரணஷுக்ு கம்ு ,ாஸந விாஸ்ு ாமற்ு றம்ு ா
டி.ரஜ.ுக்ு காஅவிர்ு கள்ு திம்ு ாஅறிவூட்ு கம்ு ா



உவரகளக்ு காகும்ு ாநவ்ு றி.ாசிாம்ு ,ாஎவ்ு வவா
மறபடியும்ு ாஇந்ு தி யாுக்ு கா
விரவிவிதி்ு திவமக்ு காகாஉங்ு களக்ு கம்ு ாநவ்ு றி.ா

இங்ு ரகாவிந்ு தி ருப்ு பதி ல்ு ாஎவக்ு காமிகும்ு ா
மக ி்ு சி்ு சி .ா

எவதாபண ாவி சி தி்ு தி ரமாவத.ாநாவ்ு ா
பபாதமக்ு களக்ு காவா(பபாதநல)ாஅசி்ு சிாளவ்ு .ா

உங்ு களக்ு கதி்ு ாதிவ ப்ு பட்ு டாஅசி்ு சிாளர்ு கவளதி்ு ா
பதிர யுமல்ு லவிா?ாஅவிர்ு கள்ு ாஹோமுட்ு டில்ு ா
கவதிாஎழதக றார்ு கள்ு ,ாப றவிற்ு வறயும்ு ா
பவிள ய கக றார்ு கள்ு .ா

பலப்ு பலாறண்ு ககளக்ு காமுவ்ு வ ருந்ு ரதிா
பபாதமக்ு களக்ு காவா(பபாதநல)ாஅசி்ு சி டல்ு ா
பதிாடங்ு க வி ட்ு டத.ாஅக்ு காலதி்ு தி ல்ு ாபபாதநலா
அசி்ு சிாளர்ு ாஒருவிர்ு ாஇருந்ு திார்ு -ரபரரசிர்ு ா
அரசிாகவ்ு .ாயாவிராலம்ு ாவி ரும்ு பப்ு ாபட்ு டவிர்ு .ா
அவிர்ு ாஅரசிாங்ு காறவணகவளதி்ு ாதூண்ு கள ல்ு ா



பபாறிதி்ு தாஇந்ு தி யாாமுழவிதம்ு ாபரப்ு ப வார்ு .ா
சிட்ு டதி்ு வதியும்ு ,ாதிர்ு மதி்ு வதியும்ு ,ாவி லங்ு ககவளா
முவறயாகாநடதி்ு திரவிண்ு கம்ு ாஎவ்ு பவதியும்ு ா
மக்ு கள்ு ாபதிர ந்ு தபகாள்ு ளாரவிண்ு கம்ு ா
எவ்ு பதிற்ு காகதி்ு திாவ்ு ாஅப்ு படிசி்ு ாபசிய்ு திார்ு .ா
பவிவி்ு ரவிறாமதிங்ு களம்ு ாசிக ப்ு பதி்ு திவ்ு வமயுடவ்ு
ஏற்ு கப்ு படாரவிண்ு கம்ு ாஎவ்ு றார்ு .ா

சி லாநறாறண்ு ககளக்ு காமுவ்ு ப,ாரராமில்ு ா
மக்ு கள்ு ாறட்ு சி யாளர்ு க்ு காஎதி ராகக்ு ாக ளர்ு சி்ு சி ா
பசிய்ு திார்ு கள்ு .ா"நீங்ு கள்ு ாசிட்ு டங்ு கவளாஎழதி ா
வவிக்ு காரவிண்ு கம்ு ,ாஒவி்ு பவிாருாமுவறாநாங்ு கள்ு
நீதி யவவிக்ு கசி்ு ாபசில்ு லம்ு ரபாதம்ு ா
பதி தபதி திாகசி்ு ாபசிால்ு லக்ு  டாத"ா
எவ்ு றார்ு கள்ு .ாரராமாவ யசி்ு ாசிட்ு டதி்ு தி வ்ு ா
பவ்ு வ ரண்ு காசிட்ு டகங்ு கவளாஎகதி்ு திார்ு கள்ு .ா
அவிற்ு வறாபவிண்ு கலதி்ு தி லம்ு ,ாமரதி்ு தி லம்ு ா
பபாறிதி்ு திார்ு கள்ு .ாமக்ு கள்ு ாசிட்ு டங்ு கவளதி்ு ா
பதிர ந்ு தாபகாள்ு ளமாறாரராமாவ யப்ு ா
ரபரரசி ல்ு ாஒவி்ு பவிாருாசிந்ு வதிய லம்ு ா
வவிதி்ு திார்ு கள்ு .ா



ஏபவவ்ு றால்ு ,ாமக்ு களக்ு காவாஅசி்ு சி டல்ு ா
எவ்ு பதாநம்ு ாயாவிருக்ு கம்ு ாஉர யத.ாஇதா
திவ யார்ு ாஅசி்ு சி கவிதி மருந்ு தாரவிறபட்ு டத.ா
திவ யார்ு ாஏரதிாாபகாஞ்ு சிம்ு ாபணதி்ு தக்ு காகா
அசி்ு சி கக றார்ு கள்ு ,ாஅதா70ாறண்ு ககளக்ு கப்ு ா
ப றக,ாஅல்ு லதாஇந்ு திாநாள ல்ு ,ாஇந்ு திசி்ு ா
சிமயதி்ு தி ல்ு ா150ாறண்ு ககளக்ு கப்ு ாப றகா
பபாதக்ு ாகளதி்ு தி ற்ு காவிரும்ு .ாறவால்ு ாபபாதநல
அசி்ு சுாஎவ்ு பதாநமக்ு காவாதிகவில்ு கவளா
அசி்ு சி கவிதிாகம்ு .ாகலாசி்ு சிாரசி்ு ாரசிகர ப்ு பகள்ு ா
முதிலாகசி்ு ாசிட்ு டம்ு ாவிவராஎல்ு லாவிற்ு வறயும்ு ா
அசி்ு சி கவிவதிாநாவ்ு ாஅபமர க்ு காஐக்ு க யநாட்ு டில்ு
37ாறண்ு ககளாகசி்ு ாபசிய்ு தாவிருக ரறவ்ு .ா

அரசிாங்ு கதி்ு தி ற்ு கசி்ு ாபசிாந்ு திமாவா6,000ா
வடிரயாக்ு கவளாறவ்ு வலவ ல்ு ாபதி வி ட்ு ரடவ்ு .ா
அவிற்ு வறாநகபலகதி்ு த,ாய-ட்ு யப ல்ு ா
பதி வி ட்ு ரடாம்ு .ா50ாமில்ு மயவ்ு ாபார்ு வவிகள்ு .ா
அவவிாஅதி ரலதிாவ்ு ாஇருக்ு க வ்ு றவ.ா



உதிாரணமாக,ாபாதகாப்ு பாமற்ு றம்ு ா
பர விர்ு தி்ு திவவாறவணயதி்ு ாதி மருந்ு தாஒருா
பபாதக்ு கழமதி்ு தி வ்ு ாஅறிக்ு வகவயயும்ு ,ா
அவிர்ு கள வ்ு ாஐப ஓாஅறிக்ு வகவயயும்ு ாபபறா30ா
டாலர்ு ாபசிலவிிிக்ு காரவிண்ு கம்ு .ாநாங்ு கள்ு ாஅவதிா
இலசிமாகக்ு ாபகாகதி்ு ரதிாம்ு .ாஇப்ு ரபாதாபலாநறா
மில்ு மயவ்ு ாமக்ு கள்ு ாஅந்ு திதி்ு ாதிகவிவலப்ு ா
பயவ்ு பகதி்ு தக றார்ு கள்ு .ா

ஐந்ு திாண்ு ககளக்ு காமுவ்ு வால்ு ாநாவ்ு ாஇந்ு தி யதி்ு ா
திகவில்ு கவளப்ு ாபதி வி டதி்ு ாபதிாடங்ு க ரவவ்ு .ா
அபமர க்ு காவி ல்ு ாபதிாடர்ு ந்ு தாஇப்ு ாபண வயசி்ு ா
பசிய்ு தாவிருக ரறவ்ு .ாறவால்ு ாஇப்ு ரபாதா
அபமர க்ு கா,ாஇந்ு தி யாாஇருாநாககள லம்ு ா
பசிய்ு க ரறவ்ு .ாஎவ்ு வ டம்ு ாஐந்ு தாபதிாகப்ு பகள்ு ா
உள்ு ளவ.ா

முதிமல்ு ாந ிற்ு படங்ு கள்ு :ாதிகவில்ு ாஅவமசிசி்ு கம்ு ா
ஒருாபபர யாந ிற்ு படதி்ு ாபதிாகதி வயா
றவ்ு வலவ ல்ு ாவவிதி்ு தி ருக்ு க றத.ாறவால்ு ா
அதாமவறவிாகாஉள்ு ளத.ாஉங்ு களால்ு ாஅவதிக்ு ா



காணமுடியாத.ாஒருாஉள்ு ளடக்ு கப்ு ாபக்ு கதி்ு வதிா
எகதி்ு திால்ு ாறய ரக்ு கணக்ு காவாந ிற்ு படங்ு கள்ு ா
உள்ு ளவ.ாநீங்ு கள்ு ாசிர யாவாபடதி்ு வதிப்ு ாபபற,ா
க்ு ள க்ு ாபசிய்ு தபகாண்ு ரடாரபாகரவிண்ு கம்ு .ாநாவ்ு
அவிற்ு வறாறராய்ு ந்ு தா12,000ாந ிற்ு படங்ு கவளதி்ு
ரதிர்ு ந்ு பதிகதி்ு த,ாஎப்ு ள க்ு கர ல்ு ாரபாட்ு ரடவ்ு .ா
இவவிாஅற்ு பதிமாவாவி ஷயங்ு கள்ு .ா47',ா48',ா49'ா
கள ல்ு ாரநருவி வ்ு ாபடங்ு கள்ு ,ாபலா
றண்ு ககளாகக்ு ாகடியரசுாநாள்ு ா
பகாண்ு டாட்ு டங்ு கள வ்ு ாபடங்ு கள்ு ,ாமக்ு கள்ு ா
க ர க்ு பகட்ு ாவி வளயாகவிதாபற்ு றியாறய ரம்ு ா
படங்ு கள்ு ,ாஒமம்ு ப க்ு ஸ்ு ,ாவி லங்ு ககள்ு ,ா
இந்ு தி யாவி வ்ு ாரகாய ல்ு கள்ு -மிகாஅிகாவா
வி ஷயங்ு கள்ு .ாஇவ்ு னம்ு ாஅதி கமாகாஇவவிா
இருக்ு காரவிண்ு கம்ு ,ாஉயர்ு ாபதிள வி ல்ு ாரவிண்ு கம்ு .ா

இரண்ு டாவித,ாஇந்ு தி யதி்ு ாதிராஅவமப்ு ப:ா
இந்ு தி யாவி வ்ு ாகட்ு கமாவாவி தி ,ா14000ாரபாய்ு .ா
இந்ு தி யாவி ல்ு ாபடிக்ு க வ்ு றாஒவி்ு பவிாருா
மாணவிரும்ு ,ாஓராண்ு கக்ு கா650,000ாரபர்ு ,ாஇந்ு திா
றவிணதி்ு வதிக்ு ாகாணாரவிண்ு டியாரதிவவிா



இருக றத.ாஅவிர்ு கள்ு ாநலகதி்ு தக்ு கசி்ு ாபசிவ்ு றா
இருக்ு கம்ு ாஒருாகறவிட்ு டிவவாஅல்ு லதா
இருக்ு கம்ு ாஒரராஒருாபதி்ு திகதி்ு வதிக்ு ாகாணா
ரவிண்ு கம்ு .ாநாங்ு கள்ு ாஅவதிாறவ்ு வலவ ல்ு ா
பதி வி ட்ு ரடாம்ு .ாஅவிற்ு வறாஇப்ு ரபாதா
ஒவி்ு பவிாருாமாதிமும்ு ாமில்ு மயவ்ு ாகணக்ு காவா
ரபர்ு ாபார்ு க்ு க றார்ு கள்ு .ா

உண்ு வமய ல்ு ,ாஇந்ு தி யாஅரசிாங்ு கம்ு ாஎங்ு கள்ு ீதா
விிக்ு கப்ு ாரபாடவி ல்ு வல.ாபல்ு ரவிறாதிரா
ந றவிவங்ு களால்ு ாஎங்ு கள்ு ீதா
அபமர க்ு காவி லம்ு ,ாஐரராப்ு பாவி லம்ு ாவிிக்ு கப்ு ா
பதி யப்ு பட்ு டத.ாறவால்ு ாஇந்ு தி யதி்ு ாதிரா
ந றவிவம்ு ாஎங்ு களக்ு கப்ு ாப றவிற்ு வறாரமலம்ு ா
வி ற்ு காமறதி்ு தாவி ட்ு டத.ாகாரணம்ு ,ா
அவிர்ு களக்ு காநாவ்ு ாஅனப்ு ப யாஒருாகடிதிம்ு .ா
ஒவி்ு ரவிாராண்ு கம்ு ாஅந்ு திதி்ு ாதிரவி தி கவளா
விாங்ு காநாவ்ு ா5,000ாடாலர்ு ாகட்ு டணம்ு ா
பசிலதி்ு தி ரவவ்ு .ாஇரண்ு டாண்ு ககள்ு ாஅவி்ு வி திம்ு ா
பசிய்ு திாப றக,ாஅவிர்ு கள்ு ாஎவக்ு கப்ு ாபதப்ு ப தி்ு தில்ு
அறிவி க்ு வகாஅனப்ு ப வார்ு கள்ு .ா"சிர ,ா



பதப்ு ப க்ு கலாம்ு .ாறவால்ு ாஇங்ு ரகாஎல்ு லாா
வி தி களம்ு ாஇருக்ு க வ்ு றவ.ாஅவவிாபபர யா
வி ஷயம்ு ாஅல்ு லவிா?ாநாவ்ு ாஉங்ு களக்ு காஅதிவ்ு ா
எசி்ு .டி.எம்ு .எல்ு .ாபதி வவிதி்ு ாதிரட்ு கமா?"ாஎவ்ு றா
ரகட்ு ரடவ்ு .ா

ஏபவவ ல்ு ,ாஇம்ு மாதி ர தி்ு ாதிரங்ு கள்ு ாபலவிற்ு வறா
நாங்ு கள்ு ாஇந்ு தி யாுக்ு காஅனப்ு ப ரவாம்ு .ா
அவிற்ு வறாஎசி்ு டிஎம்ு எல்ு -மல்ு ாமறதிட்ு டசி்ு சுசி்ு ா
பசிய்ு ரதிாம்ு .ாஎஸ்ு வி ஜிக்ு கள்ு ாபடங்ு கவளா
மறவிவருாபசிய்ு ரதிாம்ு .ாசூதி்ு தி ரங்ு கவளாரமதி்ு -
எம்ு எல்ு -மல்ு ாகறியாக்ு கம்ு ாபசிய்ு ரதிாம்ு .ாஅதிவால்ு ா
அவதிாநீங்ு கள்ு ாஉங்ு கள்ு ாபசில்ு -ரபசி ய ல்ு ா
பார்ு க்ு கலாம்ு ,ாஒருாபடதி்ு வதிாஎகக்ு கலாம்ு ,ா
அவதிப்ு ாபபர திாக்ு கலாம்ு ,ாஉங்ு கள்ு ா
றவிணதி்ு தி ல்ு ாஒட்ு டிக்ு ாபகாள்ு ளலாம்ு .ா

இப்ு ரபாதாமக்ு கள்ு ாநலதி்ு தக்ு பகவாஇந்ு தி யா
அரசிாங்ு கதி்ு தி வ்ு ீதாவிிக்ு கப்ு ா
ரபாட்ு கள்ு ரளாம்ு .ாஸந விாஸ்ு ாரகாடாமா
எவ்ு னடவ்ு ாவிிக்ு க ல்ு ாரசிர்ு ந்ு தள்ு ளார்ு .ாஇங்ு ரகா



இருக்ு கம்ு ாஎவதாநண்ு பர்ு ாசுஷாந்ு தி்ு ாசி வ்ு ஹோ,ா
'இந்ு தி யவ்ு ாகானவ்ு 'ாஎவ்ு ற,ாஎல்ு லாவி திா
நீதி யவவிாவிிக்ு ககளக்ு கம்ு ாரசிவவியள க்ு கம்ு ா
வி யதி்ு திக்ு காபதி்ு தி ர வகவயாநடதி்ு தபவிர்ு ,ாஎவதா
சிக-வி ண்ு ணப்ு பதிாரர்ு .ாந ஷிதி்ு ாரதிசிாயும்ு ாஅவிரத
 ட்ு டாள களம்ு ாதி ல்ு மாஉயர்ு நீதி ாமவ்ு றதி்ு தி ல்ு ா
எங்ு களக்ு காகாஇலவிசிமாகாவிாதி கக றார்ு கள்ு .ா
இந்ு திாவிிக்ு க ல்ு ாஎங்ு களக்ு காமூதி்ு திாவிிக்ு கறிஞர்ு
சில்ு மாவ்ு ாகர்ு ஷிதி்ு .ா

ீண்ு கம்ு ாநவிம்ு பர ல்ு ாநகவிர்ு ாமுவ்ு வால்ு ா
ந ற்ு கரவிண்ு கம்ு .ாஅவிற்ு றிற்ு காவாதிாள்ு கள்ு ா
தியாராக ாவி ட்ு டவ.ாமதி்ு தி யாஅரசிாங்ு கம்ு ா
நாவ்ு காவிதாமுவறயாக,ாஎதி ர்ு வி வவா
பர யவி ல்ு வல.ாநாங்ு கள்ு ாவிாய்ு பமாிிாவி விாதிம்ு ா
பபற்ு றாவிிக்ு க ல்ு ாபவிற்ு றியவடயா
இருக்ு க ரறாம்ு .ாஏபவவ ல்ு ாஇந்ு தி யாவி ல்ு ா
அரசிாங்ு கதி்ு ாதிகவிலறிாஉர வமாஅரசி யல்ு ாசிட்ு டா
அடிப்ு பவடய லாவத.ாஇந்ு திதி்ு ாதிரங்ு கள்ு ா
அரசிாங்ு காறவிணங்ு கள்ு ,ாஎவரவிா
சிட்ு டப்ு படியாவாசிக்ு தி ாஅவிற்ு றக்ு காஉண்ு க.ா



மூவ்ு றாவித,ாஅதி காரபர்ு விாஅரசி திி்ு கள வ்ு ா
ரசிகர ப்ு ப.ாஸந விாஸ்ு ாஅவதிப்ு ாபற்ு றிப்ு ா
ரபசி வார்ு .ாஇதபற்ு றியாரவிவலய ல்ு ா
இப்ு ரபாததிாவ்ு ாஇறங்ு க யுள்ு ரளாம்ு .ா
இந்ு தி யாவி வ்ு ாஅரசி திி்ு கவளப்ு ா
பபற்ு றள்ு ரளாம்ு .ாஇப்ு ரபாத,ாகர்ு நாடகா,ாரகாவிா,
தி ல்ு ம,ாரமலம்ு ாஇருாஅரசி திி்ு கவளப்ு ா
பபற்ு றள்ு ரளவ்ு .ாதிரரவிற்ு றம்ு ாபசிய்ு யுதி்ு ாதியாராகா
உள்ு ளவ.ாஎப்ு படிாீதி ய ருக்ு கம்ு ா
அரசி திி்ு கவளப்ு ாபபறவிதாஎவ்ு பவதிா
றராய்ு ந்ு தாபகாண்ு டிருக்ு க ரறாம்ு .ா

நாவ்ு காவிதாரசிகர ப்ு ப,ாஇந்ு தாசுயராஜ்ு யம்ு .ாநாவ்ு
சிாம்ு -ஐாஒருாநாள்ு ாபார்ு க்ு கசி்ு ாபசிவ்ு ரறவ்ு .ாஅவிர்ு ா
"உங்ு கள டம்ு ாயுஎஸ்ு ப -சி ற்ு றியக்ு க ா
(பபவ்ு டிவரவி்ு )ாஇருக்ு க றதிா?"ாஎவ்ு றார்ு .ா

"எவ்ு வ?"ாஉடரவாஅவிருக்ு காஒருா
சி ற்ு றியக்ு க வயாஎகதி்ு தக்ு ாபகாகதி்ு ரதிவ்ு .ாஅவதிா
அவிர்ு ாகண வ ய ல்ு ாஇட்ு கப்ு ாபதி வவந்ு தா



ந மிடங்ு கள்ு ாகிிதி்ு தாஎவ்ு வ டம்ு ாதி ருப்ு ப க்ு ா
பகாகதி்ு திார்ு .ா"இதாஎவ்ு வ?"ாஎவ்ு றாரகட்ு ரடவ்ு .ா

அவிர்ு ாபதி லள தி்ு திார்ு .ா"மகாதி்ு மாாகாந்ு தி ய வ்ு ா
பவடப்ு பகள வ்ு ாபதிாகப்ு ப,ா100ாபாகங்ு கள்ு ா
முழவிதம்ு ,ா50,000ாபக்ு கங்ு கள்ு ".ா"உங்ு களக்ு கா
எங்ு ரகாக வடதி்ு தித?"ாஎவ்ு றாரகட்ு ரடவ்ு .ா

"றசி ரமம்ு திாவ்ு ாஎவக்ு கக்ு ாபகாகதி்ு தித."ா

"சிர ,ாஇவதிக்ு ாபகாண்ு காஎவ்ு வாபசிய்ு யப்ு ா
ரபாக றார்ு கள்ு ?"ா

"அவிர்ு கள்ு ாஇவதிாஓர்ு ாஇவணயதிளதி்ு தி ல்ு ாஇடப்ு ா
ரபாக றார்ு கள்ு "ாஎவ்ு றார்ு ாசிாம்ு .ா

நாவ்ு ாஇயக்ு க வயாமறபடியும்ு ாபார்ு தி்ு ரதிவ்ு .ா"சிர ,ா
நாவ்ு ாஇவதிாஇவணயாதிளதி்ு தி ல்ு ாரபாடட்ு கமா?"ா
எவ்ு றாரகட்ு ரடவ்ு .ா



"சிர ,ாபசிய்ு யுங்ு கள்ு "ாஎவ்ு றாநம்ு ப க்ு வகயுடவ்ு ா
பசிாவ்ு வார்ு ாசிாம்ு .ா

"அவிர்ு கள்ு ாஎர சி்ு சில்ு ாஅவடயாமாட்ு டார்ு களா?"ா

"இல்ு வல.ாயாரும்ு ாஇவதிப்ு ாபற்ு றிாகவிவலப்ு படப்ு ா
ரபாவிதி ல்ு வல."ா

றகரவிாஅவிற்ு வறாறவ்ு வலவ ல்ு ாஇட்ு ரடவ்ு .ா
நாங்ு கள்ு ாஅந்ு திசி்ு ாரசிகர ப்ு வப-100ாபாகங்ு கள்ு ா
முழவிதம்ு -பவிள ய டப்ு ாரபாவிதிால்ு ,ாநீங்ு கள்ு ா
அதினள்ு ாபசிவ்ு றாகாணலாம்ு ,ாஒருாமிவ்ு -
பதி்ு திகமாகாஇறக்ு க க்ு ாபகாள்ு ளலாம்ு .ாமற்ு பறாருா
அரசிாங்ு காஇவணயாவிிங்ு க க்ு கசி்ு ாபசிவ்ு ரறவ்ு .ா
அதி ல்ு ாரநருவி வ்ு ாரதிர்ு ந்ு பதிகதி்ு திா
பவடப்ு பகவளக்ு ாகண்ு ரடவ்ு .ாறவால்ு ாஅதி ல்ு ா
மூவ்ு றாபாகங்ு கள்ு ாஇல்ு வல.ாறகரவிாஅவிற்ு வறா
எகதி்ு ரதிவ்ு .ாஅந்ு திாமூவ்ு றாபாகங்ு கவளயும்ு ா
கண்ு கப டிதி்ு ரதிவ்ு .ாஅவவிாறவ்ு வலவ ல்ு ா
உள்ு ளவ.ா



இப்ு ரபாதாஎங்ு கள டம்ு ாரநருவி வ்ு ா
பவடப்ு பகள வ்ு ாமுழதி்ு ாபதிாகதி ாஉள்ு ளத.ா
அம்ு ரபதி்ு கர வ்ு ாமுழதி்ு ாபதிாகப்ு பம்ு ாஉள்ு ளத.ா
டாக்ு டர்ு ாஅம்ு ரபதி்ு கர்ு ாபதிாகதி ாமகாராஷ்ு டிராா
விிங்ு க ய ல்ு ாஇருந்ு தித.ாறவால்ு ாஅதி ல்ு ாமிகா
முக்ு க யமாவாறறாபாகங்ு கள்ு ாஇல்ு வல.ாநாவ்ு ா
அந்ு திாறவிணங்ு கவளாவிிங்ு க ய மருந்ு தா
எகதி்ு த,ாீதி ய ருக்ு கம்ு ாபாகங்ு கவளா
விாங்ு க ரவவ்ு ,ாஇப்ு ரபாதாஎங்ு கள டம்ு ா
இவணயதிளப்ு ாபாதகாப்ு பகதி்ு தி ல்ு ,ாஇந்ு தா
சுயராஜ்ு யம்ு ாபதிாகதி ய ல்ு ாஅம்ு ரபதி்ு கர வ்ு ாமிகா
முழவமயாவாபதிாகப்ு பாஉள்ு ளத.ா

காந்ு தி ஜிாஅக லாஇந்ு தி யாவிாபவாமய ல்ு ா
றற்ு றியா129ாஉவரகளம்ு ாஉள்ு ளவ.ாதிமதா
விாி்ு நாள வ்ு ாகவடசி ாறண்ு டில்ு ,ாஇரண்ு கா
நாளக்ு காஒருமுவற,ாஅவிர்ு ாப ரார்ு தி்ு திவவக்ு ா
 ட்ு டதி்ு தி ற்ு கப்ு ாப றகாரபசுவிதாவிிக்ு கம்ு .ாஅந்ு திா
வி யதி்ு திக்ு காவிாி்ு க்ு வகய ல்ு ,ாஅவிர்ு ாபமய்ு யாகரவி
உவரயாகவிவதிக்ு ாரகட்ு காமுடியும்ு .ாஅகதி்ு தா
நீங்ு கள்ு ாஅவிரதாபவடப்ு பதி்ு ாபதிாகதி க்ு கள்ு ா



பசிவ்ு றாஅப்ு ரபசி்ு சி வ்ு ாறங்ு க லாறக்ு கதி்ு வதிக்ு ா
ரகட்ு கலாம்ு .ாப றகாஅவிரதாஅகதி்ு திா
பசிாற்ு பபாிிுக்ு கசி்ு ாபசில்ு லலாம்ு .ாஅவிரதா
விாி்ு க்ு வகக்ு கள்ு ாஓர்ு ாவி யக்ு கதி்ு திக்ு காபயணம்ு ா
அத.ா

நாங்ு கள்ு ாதூர்ு திர்ு ஷவ்ு ாஅலவிலகதி்ு தக்ு கசி்ு ா
பசிவ்ு ரறாம்ு .ாரநருாஎழதி யா"இந்ு தி யாவி வ்ு ா
கண்ு கப டிப்ு ப"ா( ா ா )ா1980Discovery of India கள ல்ு ா
இந்ு தி ய ல்ு ாபதிாடராகாபவிள விந்ு தித.ாஇப்ு ரபாதா
அந்ு திதி்ு ாபதிாடர்ு ாமுழவிதம்ு ாறவ்ு வலவ ல்ு ா
உள்ு ளத.ாஅவிற்ு றில்ு ாபலவிற்ு றிற்ு காநாங்ு கள்ு ா
பதிலங்ு க,ாஉருதாபமாிிகள ல்ு ா
உபதிவலப்ு பகளம்ு ாஇட்ு கள்ு ரளாம்ு .ாஐந்ு தா
பமாிிகள ல்ு ாஉபதிவலப்ு ப டாவிிிய ருக்ு க றத.ா
முழாரவிவலவயயும்ு ாஇவி்ு விாரறாபசிய்ு யா
உதி்ு ரதிசி தி்ு தள்ு ரளாம்ு .ா

நாங்ு கள்ு ாஇப்ு ரபாதாரவிவலபசிய்ு யும்ு ா
முக்ு க யமாவாவி ஷயம்ு ாஇந்ு தி யாவி வ்ு ாகண வ ா
(றவ்ு வலவ்ு )ாநலகம்ு .ாஅவதிப்ு ாபற்ு றிப்ு ாரபசிா



வி ரும்ு பக ரறவ்ு .ாஇந்ு திாஅரசிாங்ு காவிிங்ு க ய ல்ு ா
550,000ாபதி்ு திகங்ு கள்ு ாஉள்ு ளவ.ாகவறந்ு திபட்ு சிம்ு ா
அவி்ு விளுாஇருப்ு பதிாகாஅவிர்ு கள்ு ா
பதிர வி தி்ு திார்ு கள்ு .ா

ஓராண்ு கக்ு காமுவ்ு வால்ு ,ாநாவ்ு ாசிாமுடவ்ு ா
அமர்ு ந்ு தி ருந்ு ரதிவ்ு .ாநாங்ு கள்ு ாஅதிற்ு கா
முவ்ு பதிாவ்ு ாஇந்ு தி யாவவிப்ு ாபற்ு றிா
அறிந்ு தபகாள்ு ளம்ு ாஒருவிாராசுற்ு றலாவவிா
முடிதி்ு தி ருந்ு ரதிாம்ு .ாஅபமர க்ு காுக்ு கசி்ு ாபசில்ு லம்ு
ப வ்ு வ ருாவி மாவதி்ு தி ற்ு காகக்ு ா
காதி்ு தி ருந்ு ரதிாம்ு .ாஎவக்ு காஉடல்ு நலமில்ு வல.ா
சிாம்ு ாபலரபவரசி்ு ாசிந்ு தி தி்ு தக்ு ாபகாண்ு டிருந்ு திார்ு .ா
அவிவரசி்ு ாசிந்ு தி க்ு காமக்ு கள்ு ாவிந்ு திவிாறா
இருந்ு திார்ு கள்ு .ாநாவ்ு ாசுற்ு றமுற்ு றம்ு ாபார்ு தி்ு தக்ு ா
பகாண்ு டிருந்ு ரதிவ்ு .ாஅப்ு ரபாதாஇந்ு தி யாநலகம்ு ா
கண்ு ண ல்ு ாபட்ு டத.ா

நாவ்ு ாஅவதிப்ு ாபார்ு தி்ு ரதிவ்ு .ாஅதி மருந்ு தாஎகக்ு க
முடியும்ு ாஎவ்ு றாரதிாவ்ு றியத.ாபதி்ு திகங்ு கள்ு ா
இருந்ு திவ,ாறவால்ு ாஎகப்ு பதிற்ு கக்ு ாகடிவமாகா



இருந்ு தித.ாறகரவிாஎழதி்ு தாஒவ்ு றிவவா
உருவிாக்ு க ரவவ்ு .ாஅதாரவிவலாபசிய்ு தித.ா
வி மாவப்ு ாபயணதி்ு தக்ு கப்ு ாப றகாநாவ்ு ாவகா
ரசிர்ு ந்ு திதம்ு ாஎவதாவிிங்ு க க்ு கசி்ு ாபசிவ்ு ரறவ்ு .ா
பகாஞ்ு சிம்ு ாபதி்ு திகங்ு கவளசி்ு ாரசிகர தி்ு தி ருந்ு ரதிாம்ு .ா
அகதி்ு திாமூவ்ு றாமாதிங்ு களக்ு காநாவ்ு ா
பதி்ு திகங்ு கவளசி்ு ாரசிகர க்ு கதி்ு ாபதிாடங்ு க ரவவ்ு .ா

அதிற்ு கக்ு ாபகாஞ்ு சிாகாலம்ு ாப டிதி்ு தித.ாஏறதி்ு திாிா
30ாபடராவபட்ு ாதிகவில்ு கள்ு .ாபவிற்ு றிகரமாகா
எவ்ு வால்ு ா463,000ாபதி்ு திகங்ு கவளப்ு ாபபறா
முடிந்ு தித.ாசி லாபதி்ு திகங்ு கவளப்ு ாபபறா
முடியவி ல்ு வல.ாசி லவிற்ு றிவ்ு ாயுறர்ு எல்ு கள்ு ா
உவடபட்ு டிருந்ு திவ.ாறவால்ு ா463,000ாப டிஎஎப்ு ா
ரகாப்ு பகவளப்ு ாபபறமுடிந்ு தித.ா

கடந்ு திாறண்ு டிவ்ு ா(2016)ாடிசிம்ு பர லம்ு ாஅகதி்ு திா
ஜவவிர ய லம்ு .ாஇவணயப்ு ா
பாதகாப்ு பகதி்ு தி ற்ு காஅவிற்ு வறதி்ு ாதிரரவிற்ு றம்ு ா
பசிய்ு ரதிவ்ு .ாஇவி்ு விளுாகார யதி்ு வதிாநீங்ு கள்ு ா
பசிய்ு யும்ு ாஅவிற்ு வறாஏற்ு றம்ு ாபசிய்ு யும்ு ாசி லா



காலம்ு ாப டிக்ு க றத.ாஏபவவ ல்ு ாதிகவில்ு கள்ு ா
க வடக்ு கம்ு ாவிவர,ாஎவ்ு வால்ு ாஉறதி யாகசி்ு ா
பசிால்ு லாமுடியாத.ாஇப்ு ரபாதாஅந்ு திசி்ு ா
ரசிகர ப்ு வபாவி ர விாகப்ு ாபார்ு க்ு காமுவவந்ு ரதிவ்ு .ா

பவிவி்ு ரவிறாஐம்ு பதாபமாிிகள ல்ு ாபதி்ு திகங்ு கள்ு ா
உள்ு ளவ.ாசிமஸ்ு க ருதிதி்ு தி ல்ு ா30,000ாபதி்ு திகங்ு கள்ு ா
உள்ு ளவாஎவ்ு றாநம்ு பக ரறவ்ு .ாகஜராதி்ு தி ,ா
விங்ு காள ,ாஇந்ு தி ,ாபஞ்ு சிாப ,ாபதிலங்ு கா
பமாிிகள ல்ு ாபதி்ு திாய ரக்ு கணக்ு காவா
பதி்ு திகங்ு கள்ு -பபயவரசி்ு ாபசிால்ு லங்ு கள்ு ,ாஅந்ு திப்ு ா
பதி்ு திகம்ு ாஇருக்ு கம்ு .ாஏறதி்ு திாிப்ு ாபாதி ப்ு ா
பதி்ு திகங்ு கள்ு ாறங்ு க லதி்ு தி லம்ு ாஎப பரஞ்ு சி லம்ு ா
பஜர்ு மவ லம்ு ாஉள்ு ளவ.ாஇருப்ு ப னம்ு ாஅதாஒருா
திவ தி்ு திாரசிகர ப்ு ப.ா

அதி ல்ு ாப ரசி்ு சி வவகள்ு ாஇருந்ு திவ.ாஅவதிா
நகபலகக்ு காமுயவ்ு றரபாதாவிிங்ு க ா
கண வ ய வ்ு ா500றம்ு ாவி தி தி்ு ாதிவிறகவளக்ு ா
காட்ு டியவிாரறாஇருந்ு தித.ாஅதாபதிாடர்ு ந்ு தா
இவடயறபட்ு டத.ாஎவரவிாஎவ்ு ாஎழதி்ு தகளம்ு ா



உவடபட்ு டவ.ாமறநாள்ு ாரபாய்ு ாஎழதி்ு தகவளா
றரம்ு ப தி்ு திால்ு ,ாபகாஞசிம்ு ாதிகவில்ு ாக வடக்ு கம்ு ,ா
ப றகாடிஎவ்ு எஸ்ு -ஐாஇிந்ு தவி கம்ு .ாஅவிற்ு றிவ்ு ா
டிஎவ்ு எஸ்ு ாவிிங்ு க கள்ு ாகி்ு சி்ு ாபசிவ்ு றா
பகாண்ு டிருந்ு திவ.ா

அதிவால்ு ாடிஎவ்ு எஸ்ு ாபபயவரக்ு ாரகட்ு டால்ு ,ா
அதாவிிங்ு க ாக வடக்ு கவி ல்ு வலாஎவ்ு றா
பசிால்ு லம்ு .ாஎவரவிாநாவ்ு ாஐப ாமுகவிர கவளா
எந்ு தி ரக்ு ாகறியாக்ு கம்ு ாபசிய்ு யதி்ு ாபதிாடங்ு க ரவவ்ு .
அதாதிாவ்ு ாதிகவில்ு கவளப்ு ாபபறாஒரராவிிி.ா
ரமாசிமாவாவிிங்ு கதிலக்ு கரமல்ு ,ாரவிறா
ப ரசி்ு சி வவகளம்ு ாஇருந்ு திவ.ாபலாதிவலப்ு பகள்ு ா
உவடந்ு தி ருந்ு திவ.ாசி லாஸ்ு ரகவ ங்ு ககள்ு ா
நவ்ு றாகாஇருந்ு திவ,ாப றாஅவி்ு விாறில்ு வல.ா

ந வறயாஇரட்ு வடகள்ு ா(நகல்ு கள்ு )ாஇருந்ு திாலம்ு ா
அதாஒருாதிவ தி்ு திாரசிகர ப்ு பதிாவ்ு .ாசி லா
பதி்ு திகங்ு கள ல்ு ாபதி ப்ு பர வமய ல்ு ாமிகதி்ு ா
தண சி்ு சிலாவாபதி ுகவளக்ு ாகண்ு ரடவ்ு .ா
அவதிப்ு ாபார்ு தி்ு திதம்ு ,ா"சிர ,ாஇவவிாமிகும்ு ா



அண்ு வமக்ு ாகாலதி்ு தி யவவி"ாஎவ்ு றா
தர்ு மாவ தி்ு ரதிவ்ு .ாறவால்ு ாபதி ப்ு பர வமப்ு ா
பகதி ய ல்ு ாபார்ு தி்ு திால்ு ,ா"பதி ப்ு பர வமாஇல்ு வல"ா
எவ்ு றிருந்ு தித.ாறகரவி,ா"அவிர்ு கள்ு ாஎவ்ு வா
பசிய்ு க றார்ு கள்ு ாஎவ்ு பவதிதி்ு ாபதிர ந்ு ததிாவ்ு ா
பசிய்ு க றார்ு கள்ு ாரபாலம்ு "ாஎவ்ு றாந வவதி்ு ரதிவ்ு .ா

இம்ு மாதி ர ாரசிகர ப்ு பகள ல்ு ாநாவ்ு ாபசிய்ு விதா
இததிாவ்ு .ாஅவிற்ு வறாநாங்ு கள்ு ாறவ்ு வலவ ல்ு ா
இகரவிாம்ு .ாமக்ு கள்ு ாபகார்ு ாபசிய்ு திால்ு ,ா"ஓரக,ா
நாங்ு கள்ு ாஅவதிாநீக்ு க வி கரவிாம்ு "ாஎவ்ு றா
 றரவிாம்ு .ாறகரவிாஇவதியும்ு ாறவ்ு வலவ ல்ு ா
இட்ு ரடவ்ு .ாஇந்ு திாறண்ு காப ப்ு ரவிர ய ல்ு ாஅதா
பவிள ய டப்ு பட்ு டத.ாஇதவிவராஎட்ு டவரா
மில்ு மயவ்ு ாபார்ு வவிகள்ு ாஅதிற்ு கக்ு ா
க வடதி்ு தி ருக்ு க வ்ு றவ.ா

றகாஇந்ு திசி்ு ாரசிகர ப்ு பம்ு ாறவ்ு வலவ்ு ாபசிவ்ு றத.ா
 க ள்ு ாஅவதிாரநாக்ு காறரம்ு ப தி்ு தித.ாமக்ு கள்ு ா
அவதிப்ு ாபார்ு தி்ு திார்ு கள்ு .ாஅவராடஜவ்ு ாரபர்ு ா"எவ்ு ா
பதி்ு திகதி்ு வதிாஎகதி்ு தக்ு ாபகாண்ு டர்ு கள்ு "ா



எவ்ு றார்ு கள்ு .ாவிிக்ு கமாகாஅபமர க்ு காவி ா
டிஎம்ு சி ஏ-வி ல்ு ாபசிய்ு விததிாவ்ு .ா
ப ரசி்ு சி வவய ல்ு வல.ாநல்ு லத,ாநாங்ு கள்ு ாஅந்ு திப்ு ா
பதி்ு திகங்ு கவளாநீக்ு க ாவி கரவிாம்ு .ா

விடாகரராமவாாபல்ு கவலக்ு கிகாஅசி்ு சிகம்ு ா
எங்ு களக்ு காஎழதி யத.ாமுப்ு பதி்ு வதிந்ு தா
பதி்ு திகங்ு கள வ்ு ாபட்ு டியல்ு ாஅவிர்ு கள டம்ு ா
இருந்ு தித.ாஅவிர்ு கள்ு ாகறிப்ு பாநவ்ு றாகா
இருந்ு தித.ா"உங்ு கள டம்ு ாஎங்ு கள்ு ாபதி்ு திகங்ு கள்ு ா
றவ்ு வலவ ல்ு ாமுவ்ு பாகாஇருப்ு பதி ல்ு ா
எங்ு களக்ு காறட்ு ரசிபவணாஇல்ு வல.ாறவாலா
நாங்ு கள்ு ாஅவிற்ு றிவ்ு ாபவியாரகாப்ு பகவளா
றவ்ு வலவ ல்ு ாபவிள ய ட்ு காவி ற்ு பவவா
பசிய்ு ரவிாம்ு .ாறகரவிாநீங்ு கள்ு ாஅவிற்ு வறா
வவிதி்ு தி ருக்ு காமல்ு ாஇருப்ு பதாநல்ு லத."ா

நாங்ு கள்ு ாஅந்ு திப்ு ாபட்ு டியவலப்ு ாபார்ு தி்ு ரதிாம்ு .ா
எங்ு கள்ு ாதிகவில்ு ாதிளதி்ு வதியும்ு ாரதிடிரவாம்ு .ா
அவிர்ு கள்ு ாகண்ு ணக்ு கப்ு ாபடாதிாசி லா
பதி்ு திகங்ு கள்ு ாஇருந்ு திவ.ாஅவிர்ு களக்ு கா



நாங்ு களம்ு ாஓர்ு ாஅிக யாகடிதிம்ு ாஎழதி ரவாம்ு .ா
"இரதிாாஇவவிாஉங்ு கள்ு ாபதி்ு திகங்ு கள்ு .ாரமலம்ு ா
ஏதிாவிதாப ரசி்ு சி வவகள்ு ாஇருந்ு திால்ு ா
பதிர வி யுங்ு கள்ு ."ாபமாதி்ு திம்ு ா127ாபதி்ு திகங்ு கவளா
எகதி்ு தி ருந்ு ரதிாம்ு .ாபபர யாரபரம்ு ாஒவ்ு றம்ு ா
இல்ு வல.ா

ரஷ்ு யாவி ல்ு ாஓர்ு ாறள்ு ாஇருந்ு திார்ு .ாஅவிர்ு ாதிவதா
திந்ு வதிய வ்ு ாபதி்ு திகதி்ு வதிாஇவணயக்ு ா
காப்ு பகதி்ு தி ல்ு ாகண்ு டார்ு .ாஇந்ு தி யாவி வ்ு ாடிஜிடல்ு ா
நலகதி்ு தடவ்ு ாபதிாடர்ு பள்ு ளாஒருா
ரபராசி ர யவராஅவிருக்ு கதி்ு ாபதிர யும்ு .ாஅவிர டம்ு ா
பசிவ்ு றாகதி்ு தி வார்ு .ாவிிக்ு க டப்ு ாரபாவிதிாகக்ு ா
 றிவார்ு .ாமிகாமிகாரகாபதி்ு தடவ்ு ாஇருந்ு திார்ு .ா
பதி லக்ு க,ாஇந்ு திாதி ட்ு டதி்ு தி ல்ு ாஈகபட்ு டிருந்ு திா
ரபராசி ர யர்ு கள்ு -அவவவிரும்ு ாமூதி்ு திவிர்ு கள்ு -
அவிர்ு களம்ு ாகாட்ு கதி்ு திவமாகக்ு ாகதி்ு தி வார்ு கள்ு .ா
அவிர்ு கள்ு ாஅரசிாங்ு கதி்ு தி டம்ு ாபசிவ்ு றார்ு கள்ு .ா
அரசிாங்ு கமும்ு ாகலக்ு கமுற்ு றத.ாஎவக்ு கா"நீங்ு கள்ு ா
எல்ு லாப்ு ாபதி்ு திகங்ு கவளயும்ு ாநீக்ு க வி டா



ரவிண்ு கம்ு .ாஅவிற்ு வறக்ு ாவகவி டாரவிண்ு கம்ு "ா
எவ்ு றாகறிப்ு பகள்ு ாவிந்ு திவ.ா

"நாவ்ு ாஅப்ு படிசி்ு ாபசிய்ு யப்ு ாரபாவிதி ல்ு வல"ா
எவ்ு றாஎழதி ரவவ்ு .ாஅவிர்ு கள்ு ாதிங்ு கள்ு ா
விிங்ு க வயாமூடிவி ட்ு டார்ு கள்ு .ாஇப்ு ரபாதா
எங்ு கள டம்ு ாஇவணயதி்ு தி ல்ு ாஇந்ு தி யா
றவ்ு வலவ்ு ாநலகப்ு ாபடிாமட்ு கரமாஇருந்ு தித.ா
எவி்ு விவகய ரலாாநாங்ு கள்ு ாஅவிர்ு களடவ்ு ா
பதிாடர்ு பாபகாண்ு டிருப்ு பதிாகாஅந்ு திப்ு ாபபயர்ு ா
ரதிாவ்ு றியதாரபாலம்ு .ாஅதிவால்ு ாநாவ்ு ாஅதிவ்ு ா
பபயவராமாற்ு றிவி ட்ு ரடவ்ு .ாஎவரவிா"இப்ு ரபாதா
நாங்ு கள்ு ாஇந்ு தி யாவி வ்ு ாபபாதாநலகம்ு "ாஎவ்ு றா
எழதி ரவவ்ு .ாறகரவிாஅவிர்ு கள்ு ாதிங்ு கள்ு ா
எல்ு லாப்ு ாபதி்ு திகங்ு கவளயும்ு ா
எகதி்ு தவி ட்ு டார்ு கள்ு .ாஇப்ு ரபாதாநீங்ு கள்ு ா
ரமற்ு திகவிவலாவவிதி்ு ததி்ு ாரதிடிவால்ு ,ாபதி்ு திகம்ு ா
க வடக்ு காத.ா

ீண்ு கம்ு ாஅவிர்ு கள்ு ாரநாக்ு க யரபாத,ாஇந்ு திப்ு ா
பபயரறியாதிாஅறிவி ப்ு பாஇருந்ு தித.ா



"பதி ப்ு பர வமாீறல்ு கள்ு ாகாரணமாகாஇதா
க வடக்ு காத.ாீண்ு கம்ு ாவிருக"ாஎவ்ு றிருந்ு தித.ா
ப றகாரமற்ு திகவில்ு கள்ு ாக வடதி்ு திவ.ாப றகா
விிங்ு க ாமுற்ு றிலம்ு ாமவறந்ு தவி ட்ு டத.ா
மறபடியும்ு ாபதி ப்ு பர வமாஅறிவி ப்ு பா
ரதிாவ்ு றியத.ாஇப்ு ரபாதாஅதாரபாய்ு வி ட்ு டத.ா
முற்ு றிலம்ு ாஅவவிாஇவணயதி்ு தி மருந்ு தா
மவறந்ு தாவி ட்ு டவ.ா

எவ்ு வாந கி்ு க றதாஎவ்ு றாநாவ்ு ா
பர ந்ு தபகாண்ு டவிவர,ாஅரசிாங்ு கா
அதி கார கள வ்ு ாஒருாகழ,ாஇந்ு திப்ு ாபதி்ு தா
பவிவி்ு ரவிறபட்ு டாநலகங்ு களக்ு கம்ு ,ாஸ்ு ரகவ ங்ு ா
வமயங்ு களக்ு கம்ு ாபரவி சி்ு ாபசிவ்ு றத.ாஅங்ு ரகா
அவிர்ு களக்ு கப்ு ாபதி்ு திகங்ு கள்ு ாக வடதி்ு திவ.ா
அவிர்ு கள்ு ாபட்ு டியமல்ு ாஒவி்ு பவிாவ்ு றாகப்ு ா
பார்ு தி்ு த,ாஎந்ு திப்ு ாபதி்ு திகங்ு கள்ு ாக வடக்ு கம்ு ,ா
எவவிாக வடக்ு காதாஎவ்ு றாமுடிுபசிய்ு தா
பகாண்ு டிருக்ு க றார்ு கள்ு .ாஎவவிாக வடக்ு கம்ு ா
எவ்ு பவதிாஎங்ு களக்ு காஅறிவி ப்ு பதிாகக்ு ா
 றிவார்ு கள்ு .ா



அவிர்ு கள்ு ாமுதிமல்ு ாரகாபமுற்ு றாரபாத,ாநாவ்ு ா
எவதாகண வ ய ல்ு ாஇவ்ு னம்ு ாநவ்ு றாகப்ு ா
பார்ு தி்ு ரதிவ்ு .ாஎவதியும்ு ாநீக்ு கக்ு  டாதாஎவ்ு பதா
எவ்ு றாமுதிமல்ு ாரதிாவ்ு றியத.ா"ஒருாமாதிதி்ு தக்ு க
ஒருாமில்ு மயவ்ு ாபார்ு வவிாபபறம்ு ா500,000ா
பதி்ு திகங்ு கவளாநாங்ு கள்ு ாநீக்ு காமுடியாத.ா
அப்ு படிசி்ு ாபசிய்ு யப்ு ாரபாவிதி ல்ு வல"ாஎவ்ு ரறவ்ு .ா

"சிர ,ா1900க்ு கப்ு ாப றகாஉள்ு ளவிற்ு வறா
நீக்ு க வி கங்ு கள்ு "ாஎவ்ு றார்ு கள்ு ாஅவிர்ு கள்ு .ா
அதிற்ு கப்ு ாப றகாஎங்ு கள டம்ு ா60,000ா
பதி்ு திகங்ு கள்ு திாவ்ு ாஇருக்ு கம்ு ா"ஏவ்ு ா1900?"ா
எவ்ு ரறவ்ு .ாஏரதிாாஒருாநாவளக்ு ாகறிப்ு ப ட்ு கா
வி ட்ு டார்ு கள்ு .ாஅதிவால்ு ாமுதிமல்ு ா"1923க்ு கப்ு ா
ப றகாஉள்ு ளவிற்ு வறாநீக்ு கக ரறவ்ு "ாஎவ்ு ரறவ்ு .ா
அதிவ்ு ப வ்ு ா200,000ாபதி்ு திகங்ு கள்ு ாஎவ்ு வ டம்ு ா
இருக்ு கம்ு .ா

ப றகாஎவ்ு வ டமிருந்ு திா250,000ாபதி்ு திகங்ு கவளப்ு
பார்ு தி்ு ரதிவ்ு .ாபட்ு டியவலாகவிவதி்ு தடவ்ு ா
ரநாக்ு க ரவவ்ு .ாஅவிற்ு றில்ு ாபலாஅரசிாங்ு கா



இதிி்ு கள்ு .ாஅல்ு லதாமகாதி்ு மாாகாந்ு தி ய வ்ு ா
பவடப்ு பகள்ு .ாஅவிற்ு றிற்ு கப்ு ாபதி ப்ு பர வமா
இல்ு வலாஎவ்ு பதாஎங்ு களக்ு கதி்ு ாபதிர யும்ு .ா
அல்ு லதாரவிறாவி ஷயங்ு கள்ு .ா

றகரவிாபட்ு டியவலாகவிவமாகப்ு ாபார்ு தி்ு திப றகா
எவக்ு கா314,000ாபதி்ு திகங்ு கள்ு ாக வடதி்ு திவ.ா
அவதிாநீங்ு கள்ு ாபார்ு க்ு கமுடியும்ு .ாஇப்ு ரபாதம்ு ா
அவிர்ு கள்ு ாஎல்ு லாவிற்ு வறயும்ு ாஎகதி்ு தவி டசி்ு ா
பசிால்ு க றார்ு கள்ு .ாறவால்ு ாநீங்ு கள்ு ாஎவதிப்ு ா
படிக்ு காரவிண்ு கம்ு ,ாஎவதிப்ு ாபடிக்ு கக்ு  டாதா
எவ்ு றாபசிால்ு விதாஅரசிாங்ு கதி்ு தி வ்ு ாரவிவலா
அல்ு லாஎவ்ு றாந வவக்ு க ரறவ்ு .ா

இவ்ு னம்ு ாஒருாமுக்ு க யமாவாவி ஷயம்ு ா
இருக்ு க றத:ாபதி ப்ு பர வமாஓர்ு ாஇருவமாவி ஷயம்ு
அல்ு ல.ாஉதிாரணமாக,ாஇந்ு திாஎல்ு லாப்ு ா
பதி்ு திகங்ு கவளயும்ு ,ாபார்ு வவியற்ு றா
ஒருவிருக்ு கம்ு ாக வடக்ு கமாறாஎவ்ு வால்ு ாபசிய்ு யா
முடியும்ு .ாபார்ு வவியற்ு ரறாருக்ு கப்ு ா
பதி்ு திகங்ு கவளக்ு ாக வடக்ு கசி்ு ாபசிய்ு யும்ு ரபாதா



பதி ப்ு பர வமாபசில்ு லபடியாகாதாஎவ்ு றா
சிர்ு விரதிசிாஉடவ்ு படிக்ு வகாஉள்ு ளத.ா
பதி ப்ு பர வமசி்ு ாசிட்ு டதி்ு தி லள்ு ளாமுற்ு ரபாக்ு காவா
பசிய்ு தி கள ல்ு ாஇதாஒவ்ு ற.ாஏரதிாாஒருாரநரதி்ு தி ல்ு ா
பதி ப்ு பர வமாஇல்ு லாமல்ு ாரபாய்ு வி டலாம்ு ,ா
ஏபவவ ல்ு ாபதி ப்ு பர வமாகாலாவிதி ா
றகக்ு  டியத.ாஅதாஎப்ு ரபாதாஎவ்ு றாஎவக்ு கதி்ு
பதிர யாத.ாறகரவிாநாங்ு கள்ு ாஅவிற்ு வறாநீக்ு கப்ு ா
ரபாவிதி ல்ு வல.ாஏபவவ ல்ு ாகாலப்ு ரபாக்ு க ல்ு ா
நாங்ு கள்ு ாஅவதிக்ு ாக வடக்ு கசி்ு ாபசிய்ு யாமுடியும்ு .ா

உங்ு களக்ு காதி ல்ு மப்ு ாபல்ு கவலக்ு கிகாவிிக்ு கா
பதிர ந்ு தி ருக்ு கம்ு .ாஒருாகல்ு வி யவமப்ு ப ல்ு ாபாடம்ு ா
நடதி்ு தவகய ல்ு ாறசி ர யர்ு ாமாணவிர்ு க்ு கா
இவடய ல்ு ாபதி்ு திகதி்ு வதிக்ு ாக வடக்ு கசி்ு ா
பசிய்ு யலாம்ு ாஎவ்ு றாபதி ப்ு பர வமசி்ு ாசிட்ு டதி்ு வதிா
தி ல்ு மப்ு ாபல்ு கவலக்ு கிகம்ு ாரமற்ு ரகாள்ு ா
காட்ு டியத.ாஎவரவிாஒருாபல்ு கவலக்ு கிகா
விளாகதி்ு தக்ு கள்ு ாநாங்ு கள்ு ாஇந்ு திாஎல்ு லாப்ு ா
பதி்ு திகங்ு கவளயும்ு ாக வடக்ு கசி்ு ாபசிய்ு யாமுடியும்ு .ா



பதி்ு திகங்ு கவளாநீக்ு கதில்ு ாசிர யாவாவி வடயல்ு ல.ா
ரமற்ு திகவில்ு கவளாந ர்ு விாகம்ு ாபசிய்ு த,ாஅவதிா
இவ்ு னம்ு ாசி றப்ு பாக்ு காரவிண்ு கம்ு .ா
பமாிிபபயர்ு ப்ு பகள்ு ாீதம்ு ாபண யாற்ு றிா
விருக ரறாம்ு .ாஓசி றர்ு ாநவ்ு றாகசி்ு ாபசிய்ு க ரறாம்ு .ா
சி லாபமாிிகவளாஓசி றர்ு ாபசிய்ு யாமுடியும்ு ா
சி லவிற்ு வறாமுடியாத.ாஅவதிா
ரமம்ு பகதி்ு தக ரறாம்ு .ாபதி ப்ு பர வமப்ு ா
ப ரசி்ு சி வவகளக்ு காஎதி ர்ு வி வவாபர க ரறாம்ு .ா

கண வ ாநலகாவிிங்ு க வயப்ு ாபற்ு றியாஒருா
பசிய்ு தி .ாநாவ்ு ாமுதிமல்ு ாநகல்ு ாஎகக்ு கா
முவவந்ு திரபாத,ாஅதாறவ்ு வலவ ல்ு ா
இருந்ு திரபாத,ாஅவிற்ு வறாஎழதிாமுயற்ு சி ா
பசிய்ு ரதிவ்ு .ாஎவக்ு காவி வடாஎதும்ு ா
விரவி ல்ு வல.ாசி றப்ு பமிக்ு காரபராசி ர யர்ு ாஒருவிர்ு ா
இறதி யாகாஎவ்ு வ டம்ு ாவிந்ு திார்ு .ா"எங்ு கள டம்ு ா
ரகட்ு காமல்ு ாஇவதிசி்ு ாபசிய்ு தர்ு கள்ு "ாஎவ்ு றார்ு .ா
"பாருங்ு கள்ு ,ாஇந்ு திதி்ு ாதிகவில்ு ா2015ாமுதில்ு ாசுற்ு றிா
விருக றத"ாஎவ்ு ரறவ்ு .ா



"நாங்ு கள்ு ாஅங்ு காயாரும்ு ாஇல்ு வல,ாயாரும்ு ா
பார்ு க்ு கவி ல்ு வலாஎவ்ு றாந வவதி்ு ரதிாம்ு .ா
யாருடவாவிதாரபசிாநாவ்ு ாவி ரும்ு ப ய ருப்ு ரபவ்ு .ா
றவால்ு ாஒருவிரும்ு ாரபசுவிதி ல்ு வல.ாறகரவிா
நாவாகசி்ு ாபசிவ்ு றாஅவதிாஎகதி்ு தக்ு ா
பகாண்ு ரடவ்ு ."ா

அதாமட்ு கமல்ு ல,ாஇவவிாபதி்ு திகங்ு கள்ு .ாஅவவிா
இவணயதி்ு தி ல்ு ாவிந்ு திாப றக,ாநாவ்ு ாஉங்ு கள்ு ா
விிங்ு க ய மருந்ு தாபபறா(ஹோக்ு ாபசிய்ு ய)ா
முடியாத.ாறவால்ு ாபபாதமக்ு களக்ு காவா
திகவில்ு ாஅரசிாங்ு கம்ு ாவிிங்ு கம்ு ாஒவ்ு ற.ா
அப்ு படிப்ு பட்ு டவதிாநாவ்ு ாஎகதி்ு தக்ு ாபகாள்ு ளம்ு ா
உர வமயும்ு ாபார்ு க்ு கம்ு ாஉர வமயும்ு ாஇருக்ு க றத.ா
பதிாடர்ு ந்ு தாபதி ப்ு பர வமசி்ு ாசி க்ு கல்ு ாவிரும்ு ா
எவ்ு றால்ு ாநாவ்ு ாபபாறப்ு ரபற்ு றக்ு ா
பகாள்ு க ரறவ்ு .ாஎவரவிாஇவிற்ு வறாநாங்ு கள்ு ா
வகயாண்ு காபகாள்ு க ரறாம்ு .ாறக,ாநலகம்ு ா
இப்ு ரபாதாறவ்ு வலவ ல்ு ாஉள்ு ளத.ா



இப்ு ரபாதாநீங்ு கள்ு ாரகட்ு கலாம்ு ,ா"இந்ு திா
வி ஷயதி்ு வதிப்ு ாபற்ு றிாஏவ்ு ாஅக்ு கவற?ாஎதிற்ு காகா
உங்ு களக்ு கப்ு ாபபாதநலாஅசி்ு சி டல்ு ாரதிவவிப்ு ா
பகக றத?"ாஇப்ு ரபாதாஉலகம்ு ாஒழங்ு க வ்ு றிா
இருக்ு க றத.ாஇப்ு ரபாதாஉலகதி்ு வதிப்ு ாபற்ு றிா
உங்ு கள்ு ாஉணர்ு சி்ு சி கள்ு ாஎவ்ு வாஎவ்ு பதா
எவக்ு கதி்ு ாபதிர யாத.ாறவால்ு ாஊதி யதி்ு தி ல்ு ா
சிமமிவ்ு வமாஅதி கர தி்ு தாவிருக றத.ாஏி்ு வமயும்ு
ரநாயும்ு ாபட்ு டிவ யும்ு ாஅதி கர க்ு க வ்ு றவ.ா
இந்ு தி யாவி டம்ு ாமிவகயாவாஉணுா
இருக்ு க றத,ாறவால்ு ா200ாமில்ு மயவ்ு ாமக்ு கள்ு ா
பட்ு டிவ ாக டக்ு க றார்ு கள்ு .ா

நாம்ு ாஇந்ு திப்ு ாப ரசி்ு சி வவகவளதி்ு ாதர்ு க்ு காமுடியும்ு .
திட்ு பவிப்ு பாமாறதில்ு கள்ு .ாநம்ு ாபமிக்ு ாக ரகதி்ு தக்ு க
எதி ராவாகற்ு றங்ு கள்ு .ாஉலகாபவிப்ு பமயமாதிவல
ரநாக்ு கங்ு கள்ு .ாஇதாஒவ்ு றம்ு ாஎங்ு க ருந்ு ரதிாா
பகாண்ு கவிந்ு திாகருதி்ு தாஅல்ு ல,ாஇதா
பமய்ு யாவத.ாஇதாஅறிவி யல்ு .ா



சிக ப்ு பதி்ு திவ்ு வமாஇவ்ு வம.ாப றாமதிங்ு கள்ு ா
சிார்ு ந்ு திாமக்ு களக்ு காஎதி ராவாவிவ்ு முவற.ாப றா
இவங்ு கவளசி்ு ாரசிர்ு ந்ு திாமக்ு கள்ு ீதாவிவ்ு முவற.ா
பபண்ு களக்ு கம்ு ாகிந்ு வதிகளக்ு கம்ு ாஎதி ராவா
விவ்ு முவற.ாபபங்ு களூர ல்ு ாபகரர ாலங்ு ரகவஷா
பயங்ு கரமாகசி்ு ாசுட்ு டார்ு கள்ு .ா

ரபாமசி்ு ாபசிய்ு தி யா?ாமுகநமல்ு ாநாஜிகள்ு ா
(இவவிாதி கள்ு )ாபகந்ு தாவி ட்ு டார்ு களா?ாரபாமசி்ு ா
பசிய்ு தி களடவ்ு ாவிந்ு த,ாஅபமர க்ு காவி வ்ு ா
கடியரசுதி்ு ாதிவலவிவரதி்ு ாரதிர்ு ந்ு பதிகக்ு காஉதிவி ா
பசிய்ு க றார்ு களா?ாஇம்ு மாதி ர ாவி ஷயங்ு களக்ு கா
நீங்ு கள்ு ாஎவ்ு வாபசிய்ு யாமுடியும்ு ாஎவ்ு பததிாவ்ு ா
ரகள்ு வி .ா

ஒவி்ு பவிாருாதிவலமுவறக்ு கம்ு ,ாஒவி்ு பவிாருா
காலப்ு ாபள்ு ள க்ு கம்ு ாஒருாவிாய்ு ப்ு பாஉள்ு ளதா
எவ்ு றாநம்ு பக ரறவ்ு .ாநீங்ு கள்ு ா
பதிாிில்ு நட்ு பவிாதி ாஎவ்ு றால்ு ,ா1960கள வ்ு ா
பதிாடக்ு கம்ு ாஎவ்ு றால்ு ,ாசிாம்ு -ஐப்ு ாரபாலா
இருந்ு தி ருப்ு பர்ு கள்ு .ாடிஜிடல்ு ாபதிாவலரபசி ா



ஸ்ு வி சி்ு ாகண்ு கப டிதி்ு ாதி ருக்ு கலாம்ு ,ாஅல்ு லதா
கண வ கவளக்ு ாகண்ு கப டிதி்ு தி ருக்ு கலாம்ு .ா
1950கள ல்ு ாநீங்ு கள்ு ாஇருந்ு தி ருந்ு திால்ு ,ா
ஏரராஸ்ு ரபஸல்ு ாபண பர ந்ு தி ருப்ு பர்ு கள்ு .ாசிமூகா
வி ஷயங்ு களக்ு கம்ு ாஇதாபபாருந்ு தம்ு .ா
1880கள ல்ு ாஇருந்ு திால்ு ாகட்ு டாயா
அடிவமதி்ு திவதி்ு தி ற்ு காஎதி ராகப்ு ா
ரபாராடிய ருப்ு பர்ு கள்ு .ாகாந்ு தி வயப்ு ா
ப வ்ு பற்ு றிய ருப்ு பர்ு கள்ு .ா

நமக்ு கக்ு ாக வடதி்ு தள்ு ளாவிாய்ு ப்ு ப,ாநாம்ு ா
இதவிவராசிந்ு தி க்ு காதிாவிாக்ு கறதி ,ாஅறிவவிா
உலகமுழவிதம்ு ாக வடக்ு கசி்ு ாபசிய்ு தில்ு .ாஇவதிா
நம்ு மால்ு ாபசிய்ு யாமுடியும்ு .ாஇதிற்ு காவாகாரணம்ு ா
அர்ு தி்ு திமுள்ு ளத.ாஇதாஜவநாயகம்ு .ாஅதா
மக்ு களக்ு கசி்ு ாபசிாந்ு திமாவத.ா

கற்ு றறிந்ு திாகடிமக்ு கள்ு திாவ்ு ாஜவநாயகதி்ு தி வ்ு ா
தி றுரகால்ு ா.ாஎவரவிாமாற்ு றதி்ு தி ற்ு காவா
தி றுரகாவலாநாவ்ு ாநம்ு பக ரறவ்ு .ாஇவ்ு றா
நீங்ு கள்ு ாஉலகபவிப்ு பமயமாதிவலதி்ு ாதர்ு க்ு கா



முடியாத.ாறவால்ு ாநம்ு ாஎல்ு லாருக்ு கம்ு ாநமதா
சுற்ு றசி்ு சூிமல்ு ாஎவ்ு வாந கி்ு க றதாஎவ்ு றா
பதிர ந்ு தி ருந்ு திால்ு ,ாநாம்ு ாநடவிடிக்ு வகாஎகக்ு கா
றரம்ு ப ப்ு ரபாம்ு .ாமாற்ு றதி்ு தக்ு காவாதி றுரகால்ு ா
இரண்ு காவி ஷயங்ு கள ல்ு ாஉள்ு ளத.ா
மாற்ு றதி்ு தக்ு காவாஒருாதி றுரகால்ு ாஅவ்ு பா
எவ்ு றாஅவிர்ு ாபசிாவ்ு வார்ு .ாநாஜிக்ு கவளக்ு ா
கண்ு டால்ு ாநீங்ு கள்ு ாபசிவ்ு றாஅவிர்ு கவளா
அடிப்ு பதி ல்ு வல.ாஅபமர க்ு காஐக்ு க யாநாட்ு டில்ு ா
இப்ு ரபாதாநடக்ு கம்ு ாவி விாதிதி்ு தி ல்ு ாநாவ்ு ா
வி ரும்ு பாதிாவி ஷயம்ு ,ா"நம்ு மிடம்ு ாஅதி காரம்ு ா
இருக்ு க றத,ாசிர யா?ாசிர ".ாப றகாசி லர்ு ா
பசிால்ு விவதிக்ு ாகாண்ு க ரறாம்ு ,ா"நாஜிகவளா
அடிதி்ு தக்ு ாபகால்ு ரவிாம்ு ."ா

சிர ,ாவி வடாஅதாஅல்ு ல.ாகாந்ு தி யும்ு ாலதி்ு திர்ு ா
க ங்ு கம்ு ாநமக்ு காஅவ்ு பதிாவ்ு ாவி வடாஎவ்ு றா
கற்ு ப தி்ு திார்ு கள்ு .ாஅவிர்ு கள்ு ாரவிறாஒவ்ு வறயும்ு ா
நமக்ு கக்ு ாகற்ு ப தி்ு திார்ு கள்ு .ாஅதிாவித,ாஉலகதி்ு வதி
நாம்ு ாமாற்ு றாரவிண்ு கம்ு ாஎவ்ு றால்ு -இங்ு ரகாநீதி பதி 
ராவரடாபசிாவ்ு வவதிாந வவுா ர்ு ந்ு திால்ு -நாம்ு



உலகதி்ு வதிாமாற்ு றாரவிண்ு கமாவால்ு ,ாநாம்ு ா
நமக்ு கம்ு ாகல்ு வி ாபபறாரவிண்ு கம்ு ,ாநமதா
றட்ு சி யாளர்ு களக்ு கம்ு ாகல்ு வி ாஅள க்ு கா
ரவிண்ு கம்ு .ா

க ங்ு கம்ு ாகாந்ு தி யும்ு ,ாசிதி்ு யாக்ு க ரகதி்ு தி ல்ு ா
அவிர்ு கள்ு ாஈகபகவிதிற்ு காமுவ்ு வால்ு ,ாதிாங்ு கள்ு ா
கற்ு றறிந்ு தாபகாள்ு விதி ல்ு ாமிகாஅதி காரநரதி்ு வதிசி்ு ா
பசிலவி ட்ு டார்ு கள்ு .ாப றகா
றட்ு சி யாளர்ு களக்ு கக்ு ாகற்ு ப தி்ு திார்ு கள்ு .ா
திண்ு டிக்ு கசி்ு ாபசில்ு விதிவ்ு ாமுவ்ு ாஅவிர்ு ா
றசி ரமதி்ு தி ல்ு ,ாதிவக்ு கம்ு ாதிவ்ு னடவ்ு ா
நடப்ு பவிர்ு களக்ு கம்ு ாபய ற்ு சி ாஅள தி்ு திவிாறாஒரு
மாதிம்ு ாபசிலவி ட்ு டார்ு .ாஅரசிாங்ு கதி்ு தி ற்ு கா"நாவ்ு ா
இவ்ு வவிாறாபசிய்ு யப்ு ாரபாக ரறவ்ு "ாஎவா
வி ண்ு ணப்ு பங்ு கள்ு ாஅனப்ு ப வார்ு .ாறகரவிா
நாவ்ு ாகல்ு வி யும்ு ,ாஅவ்ு பம்ு ாமுக்ு க யமாவவவிா
எவாந வவக்ு க ரறவ்ு .ாரவந்ு தி ரநாதி்ு ாதிா ரும்ு ா
அப்ு படிதி்ு திாவ்ு ாந வவதி்ு திார்ு .ாப ர ட்ு டிஷ்ு ா
பள்ு ள கவளாவி ரும்ு பாதிாகாரணதி்ு திால்ு ாகாந்ு தி ா
அடிப்ு பவடக்ு ாகல்ு வி வயாநீக்ு காமுயவ்ு றரபாத,ா



திா ர்ு ா'உண்ு வமக்ு காஅவிப்ு ப'ாஎவ்ு பவதிா
பவிள ய ட்ு டார்ு .ாஅவிர்ு ா றிவார்ு ,ா"நமதாஇதியம்ு ா
அவ்ு ப வ்ு ாஉண்ு வமவயக்ு ாகற்ு றக்ு ாபகாள்ு ளா
ரவிண்ு கம்ு ாஎவ்ு பதரபாலரவிாநம்ு ாமவம்ு ா
அறிவி வ்ு ாஉண்ு வமவயாஏற்ு றக்ு ாபகாள்ு ளா
ரவிண்ு கம்ு ."ாசிர திாவா?ாஇரண்ு வடயும்ு ாநீங்ு கள்ு ா
பசிய்ு யாரவிண்ு கம்ு .ா

ரபாமசி்ு ாபசிய்ு தி களக்ு காவி வடாஅறிுாஎவ்ு றா
நாவ்ு ாநம்ு பக ரறவ்ு .ாரபாமாஅறிவவிதி்ு ா
திண க்ு வகாபசிய்ு விதிவ்ு மூலம்ு ாஅவதிதி்ு ாதர்ு க்ு கா
முடியாத.ாஅப்ு படிாஉங்ு களால்ு ாபசிய்ு யாஇயலாத.
றவால்ு ாநீங்ு கள்ு ாஅவதிவி டாநல்ு லா
பசிய்ு தி கவளப்ு ாபபறமுடியும்ு .ாஉண்ு வமசி்ு ா
பசிய்ு தி கவளப்ு ாபபறாமுடியும்ு .ாபபாருளாதிாரா
விாய்ு ப்ு பகள்ு ாபற்ு றியாப ரசி்ு சி வவகவளதி்ு ாதர்ு க்ு க
ரவிண்ு கமாவால்ு ாநாம்ு ாஉதிவி ாபசிய்ு யா
ரவிண்ு கம்ு .ாஅதாதிாவாகாந கிாஇயலாத.ா

"உடலவிப்ு பக்ு காஉணு"ாஎவ்ு பதிவ்ு ா
றர்ு விலராகாகாந்ு தி ாஇருந்ு திார்ு .ாஅதாவபப ள்ு ா



ரமற்ு ரகாள மருந்ு தாவிருக றத.ாஅவிருக்ு கா
உவிப்ு பக்ு காஉணுாஎவ்ு பதாமுதிமல்ு ா
அசி்ு சி கவிதிாகதி்ு திாவ்ு ாஇருந்ு தித.ா

காந்ு தி ாஎபவ க்ு ஸ்ு ாறசி ரமதி்ு தக்ு கசி்ு ா
பசிவ்ு றரபாத,ாஒவி்ு பவிாருவிரும்ு ாதிவதாஅசி்ு சுக்ு ா
கருவி வயப்ு ாபயவ்ு பகதி்ு திாரவிண்ு டிய ருந்ு தித.ா
அசி்ு சுக்ு ாகருவி வயாவவிதி்ு தாஒவி்ு பவிாருாநாளம்ு
ஒவி்ு பவிாருவிரும்ு ாஉடலவிப்ு ப ல்ு ாஈகபடா
ரவிண்ு டிய ருந்ு தித.ாப வ்ு வர்ு ாஅதா
இராட்ு வடயாகா(சிர்ு க்ு காவிாக)ாமாறியத.ாகாந்ு தி ா
இவ்ு றிருந்ு திால்ு ா'தி றந்ு திாமூலங்ு களக்ு காகா
பமவ்ு பபாருவளக்ு ாகறியாக்ு கம்ு ாபசிய்ு விததிாவ்ு ா
உவிப்ு பக்ு காஉணு'ாஎவ்ு பார்ு .ாபமய்ு யாகா
அப்ு படிதி்ு திாவ்ு ாஉள்ு ளத.ாஉடல்ு ாஉவிப்ு ப-ா
அததிாவ்ு ாஉலகதி்ு வதிாரமம்ு பகதி்ு தக றத.ா
நீங்ு கள்ு ாபமய்ு யாவாஏரதிாாஒவ்ு வறாஅதி ல்ு ா
பசிய்ு க றர்ு கள்ு .ா

அகதி்ு தாகாந்ு தி ாபசிால்ு மக்ு ாபகாகதி்ு தித,ா
பபாதமக்ு கள்ு ாபண .ாநமதாரநரதி்ு தி ல்ு ாஒருா



பகதி வயாஅதிற்ு காகசி்ு ாபசிலவி டாரவிண்ு கம்ு .ா
ஒருாபதிாிிவலாவவிதி்ு தி ருப்ு பதாநல்ு லத,ா
பணதி்ு வதிசி்ு ாபசிய்ு விதாநல்ு லத.ாறவால்ு ாநாம்ு ா
நமதாஅரசிாங்ு கங்ு கவளாநமக்ு காகா
வவிதி்ு தி ருக்ு காரவிண்ு கமாவால்ு -அப்ு படிதி்ு திாவ்ு ா
ஜவநாயகதி்ு தி ல்ு ாபசிய்ு க ரறாம்ு -அதிவ்ு ா
பகதி யாகாநாம்ு ாஇருக்ு காரவிண்ு கம்ு .ா

நாவ்ு ாபதி வி ட்ு டாதிரவி தி கள்ு ாஒவி்ு பவிாவ்ு றிவ்ு ா
ரமலம்ு ாஓர்ு ாரமலவறாஇருக்ு கம்ு .ாஅதிவ்ு ரமல்ு ா
யாவவகள்ு ாஇருந்ு திவ,ாந றவிவாமுதி்ு தி வரா
இருந்ு தித,ாப றாஅலங்ு காரசி்ு ாசி தி்ு தி ரங்ு களம்ு ா
இருந்ு திவ.ாறவால்ு ாஅடிய ல்ு ாநீதி ா
சிதிகதி்ு தி மருந்ு தாஒருாரமற்ு ரகாள்ு ,ா"அறிுா
தி ருடப்ு படாஇயலாதிாபசில்ு விம்ு "ாஎவ்ு றா
 றக றத.ாஅவதிாநாவ்ு ாமுழவமயாகாஒப்ு பக்ு ா
பகாள்ு க ரறவ்ு .ாஅறிுாபக ர்ு ந்ு தாபகாள்ு ளப்ு படா
ரவிண்ு கம்ு .ாஅததிாவ்ு ாநமக்ு கர யாவிாய்ு ப்ு ப.ாறக,
உங்ு கள்ு ாஅவவவிருக்ு கம்ு ாநவ்ு றி.ாசிாமும்ு ா
நானம்ு ாஇப்ு ரபாதாரகள்ு வி கவளா
எதி ர்ு பகாள்ு ரவிாம்ு .ா



சி டப ள்ு யஎம்ு ஜிா ா,ாாாபாகம்ு ாா ா87ா(1947),ாா ாபா ா.ா193,ாா ா
அப்ு தல்ு ாகஎபார்ு ாகானடவ்ு ாகாவலாநவடா ா.ாாா

https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-087/CWMG-v087-LXXXVII-MC-BETA#page/192/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-087/CWMG-v087-LXXXVII-MC-BETA#page/192/mode/2up


சி டப ள்ு யஎம்ு ஜிா ா,ாாாபாகம்ு ாா ா90ா(1947-48),ாா ாபா ா.ா449,ாா ா
ப ரார்ு தி்ு திவவக்ு ா ட்ு டதி்ு தக்ு காகாந்ு தி ாவிருதில்ுா ா.ாாா

https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-090/CWMG-v090-XC-MC-BETA#page/448/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-090/CWMG-v090-XC-MC-BETA#page/448/mode/2up




சி டப ள்ு யஎம்ு ஜிா ா,ாாாபாகம்ு ாா ா88ா(1947),ாா ாமுகப்ு பா ா,ாாா
கஷ்ு ீருக்ு கப்ு ாரபாகம்ு ாவிிிய ல்ு ாலா ர்ு ாஇரய ல்ு ா
ந வலயதி்ு தி ல்ுா ா.ாாா

https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-088/CWMG-v088-LXXXVIII-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-088/CWMG-v088-LXXXVIII-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-088/CWMG-v088-LXXXVIII-MC-BETA#page/n9/mode/2up


சி டப ள்ு யஎம்ு ஜிா ா,ாாாபாகம்ு ாா ா13ா(1915-17),ாா ாமுகப்ு பா ா,ாாா
1915ா ாாாாாஇல்ு ாஇந்ு தி யாுக்ு காகாந்ு தி ாவிந்ு திரபாதா ா.ாாா

https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-013/CWMG-v013-XIII-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-013/CWMG-v013-XIII-MC-BETA#page/n9/mode/2up


தி ருமதி ாஎமயவார்ு ாரஸ்ு பவில்ு ட்ு ாா ா1952ாா ாமார்ு சி்ு ாா ா
9ாாாாாாறம்ு ாநாள்ு ாஎல்ு ரலாராுக்ு காவிருவகாா ா
திந்ு திரபாதாஅங்ு காசுற்ு றிக்ு ாகாட்ு டப்ு ாபகக றார்ுா ா.ாாா

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27404699782/in/album-72157669414947925/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27404699782/in/album-72157669414947925/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27404699782/in/album-72157669414947925/


தி ருமதி ாஎமயவார்ு ாரஸ்ு பவில்ு ட்ு ாவமசூர்ு ா
வி மாவாந வலயதி்ு தி ல்ு ாவமசூர வ்ு ாந தி ாமற்ு றம்ு ா
பதிாிில்ு ாஅவமசி்ு சிாராவாதி ருா ா.ாாாஎசி்ுா ா.ாாாசி ா ா.ாாா
திாசிப்ு பாவி வால்ு ாவிரரவிற்ு கப்ு பகக றார்ுா ா.ாா

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27226940240/in/album-72157669414947925/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27226940240/in/album-72157669414947925/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27226940240/in/album-72157669414947925/


1952ாா ாமார்ு சி்ு ாா ா7ாாாாாாறம்ு ாநாள்ு ாதி ருமதி ாஎமயவார்ு ாா ா
ரஸ்ு பவில்ு ட்ு ாவமசூருக்ு காவிந்ு திரபாதா
அங்ு கள்ு ளாவமயஅரசி வ்ு ாஉணுதி்ு ா
பதிாிில்ு நட்ு பாறய்ு ுாந றவிவதி்ு தி வ்ு ா
றய்ு விகங்ு கள ல்ு ாஒவ்ு வறப்ு ா
பார்ு வவிய கக றார்ுா ா.ாாா

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27431621481/in/album-72157669414947925/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27431621481/in/album-72157669414947925/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27431621481/in/album-72157669414947925/


1952ாா ாமார்ு சி்ு ாா ா13ா ாாாாாறம்ு ாநாள்ு ாதி ருமதி ாஎமயவார்ு ாா ா
ரஸ்ு பவில்ு ட்ு ாபஜய்ு பருக்ு காவிந்ு திரபாதாஅவிர்ு ா
மஹோராண ாபபண்ு கள்ு ாபள்ு ள வயப்ு ா
பார்ு வவிய கக றார்ுா ா.ாாா

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27431615281/in/album-72157669414947925/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27431615281/in/album-72157669414947925/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27431615281/in/album-72157669414947925/


சி டப ள்ு யஎம்ு ஜிா ா,ாாாபாகம்ு ாா ா57ா(1934),ாா ாமுகப்ு பா ா.ாாா

https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-057/CWMG-v057-LVII-MC-BETA#page/n9/mode/2up


சி டப ள்ு யஎம்ு ஜிா ா,ாாாபாகம்ு ாா ா61ா(1935),ாா ாமுகப்ு பா ா,ாாா
ப ரளக்ு ாரநாய்ு ாதிாக்ு க யாரபார்ு ஸாட்ு ா
க ராமதி்ு தி ற்ு கசி்ு ாபசில்ு லதில்ுா ா.ாாா

https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-061/CWMG-v061-LXI-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-061/CWMG-v061-LXI-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-061/CWMG-v061-LXI-MC-BETA#page/n9/mode/2up


சி டப ள்ு யஎம்ு ஜிா ா,ாாாபாகம்ு ாா ா24ா(1924),ாா ாமுகப்ு பா ா,ாாா
1924ா ாாாாாஇல்ு ாகாந்ு தி ஜிா ா.ாா

https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-024/CWMG-v024-XXIV-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-024/CWMG-v024-XXIV-MC-BETA#page/n9/mode/2up


ரரர்ு முகம்ு : "இர்ு திசி்ு  சி ுறய யுஎஸ்ு ி  இயக்ு க  

19,000 இர்ு தி யதி்ு  திரவி தி கவள 

அடக்ு க ய ிக்ு க ுத. இவதிி்ு  

திாதமக்ு களக்ு க அள க்ு கரவிணை்ு டாமா?

தி  ஒயர்ு , அனுஜ்ு  ஸர விாஸ்ு , 2017 அக்ு ரடாிர்ு ,
26 (அனுமதி யுடன்ு  ியன்ு ிகதி்ு திி்ு ிகக ுத)

இந்ு தி யதி்ு ாதிராந றவிவதி்ு தி வர்ு ாபவிள ய ட்ு கள்ு ள
வி தி கவளயுமாஒழங்ு கமுவறகவளயும்ு பபாதா
மக்ு களக்ு காஎவி்ு வி திக்ு ாகட்ு டணமும்ு ாஇவ்ு றிா
இலவிசிமாகாபவிள ய கவிதிற்ு காகசி்ு ாசிட்ு டபர்ு விதி்ு
ரதிடமல்ு ாஈகபட்ு கள்ு ளவிரும்ு ,ா . . -Public Resource Org

இவ்ு ாந றவிவருமாவாகார்ு ல்ு ாமாலமூதி்ு ா
அவிர்ு களடவ்ு ாஒருாரநர்ு முகம்ு

(அனஜ்ு ாஸந விாஸ்ு )ாவிணக்ு கம்ு .ா
பபாததி்ு திகவில்ு கவளாயாவிருக்ு கம்ு ாக வடக்ு கசி்ு ா
பசிய்ு விதாபற்ு றியாஒயர வ்ு ாஇவ்ு வறயா
வி விாதிதி்ு தி ற்ு காவிரரவிற்ு க ரறவ்ு .ாஎவ்ு ாபபயர்ு ா



அனஜ்ு ாஸந விாஸ்ு ,ாஇவ்ு றாநமதாவி ருந்ு தி வர்ு ா
கார்ு ல்ு ாமாலமூதி்ு .ா

இவணயதி்ு தி வ்ு ாபசிாந்ு திதி்ு ாதூண்ு கநர்ு ாஎவ்ு பதா
முதில்ு ாஅபமர க்ு காவி வ்ு ாஅதி காரபர்ு விமற்ு றா
பபாதாஅசி்ு சி கநர்ு ாஎவ்ு பதாவிவரா
பலவி திமாகக்ு ாகார்ு ல்ு ாவிருண க்ு கப்ு பகக றார்ு .ா
கடந்ு திா25ாறண்ு ககளாகாமக்ு கள்ு ாபபறக்ு  டியா
அல்ு லதாக வடக்ு க வ்ு றாதிகவிவலாயாவிரும்ு ா
ரமலம்ு ாஅவடயக்ு ா டியதிாகும்ு ாயாவிருக்ு கம்ு ா
ரமலம்ு ாக வடக்ு கக்ு ா டியதிாகும்ு ாறக்ு கவிதா
கார்ு மவ்ு ாபண யாகாஉள்ு ளத.ாகடந்ு திா
பதி்ு திாண்ு ககளாகாஅவிரதாபபரும்ு பாவ்ு வமப்ு ா
பண ாசிட்ு டமியற்ு றல்ு ,ாசிட்ு டவி தி தி்ு ாதிரங்ு கள்ு ,ா
இவ்ு வாப றவிற்ு வறாவமயமாகக்ு ா
பகாண்ு கள்ு ளத.ாபலாசிமயங்ு கள ல்ு ,ா
ரதிர்ு ந்ு பதிகதி்ு திாஒருாசி லருக்ு காகதி்ு ாதிகவிவலக்ு ா
கட்ு கப்ு பகதி்ு திரவிாாஒருாசி லருக்ு காமட்ு கம்ு ா
திகவிவலாஅள க்ு கரவிாாஅரசிாங்ு கா
அதி கார கள்ு ாசி லர்ு ாமுற்ு பகக றார்ு கள்ு .ா
அதிவால்ு ாஇப்ு பண ாஇவிவராஅவிர்ு களடவ்ு ா



பபருமளவி ல்ு ாரமாதிமல்ு ா
பகாண்ு கவி ட்ு கள்ு ளத.ா

கார்ு ல்ு ,ாநீங்ு கள்ு ாஎங்ு களடவ்ு ாவி விாதி க்ு கா
விந்ு திவமக்ு காநவ்ு றி.ா

(கார்ு ல்ு ாமாலமூதி்ு )ாஎவக்ு காமக ி்ு சி்ு சி ,ாமிகும்ு ா
மக ி்ு சி்ு சி .ா

(அனஜ்ு ாஸந விாஸ்ு )ாஉங்ு களதாபண வயப்ு ா
பற்ு றிதி்ு ாபதிர யாதிாஎங்ு கள்ு ா
பார்ு வவியாளர்ு களக்ு காக,ாதிகவிவலப்ு ா
பபாதவிாக்ு கவிதாஎவ்ு றால்ு ாஎவ்ு வ,ாரமலம்ு ா
பபாதவிாவாமுவறய ல்ு ாஅவதிக்ு ாக வடக்ு கம்ு ா
விவகய ல்ு ாபசிய்ு விதாஎப்ு படிாஎவ்ு பவதிதி்ு ா
பதிர வி க்ு காமுடியுமா?ா

(கார்ு ல்ு ாமாலமூதி்ு )ாபபரும்ு பாலாவாமக்ு கள்ு ா
திகவில்ு ாபவிள ப்ு பவடயாகாஇருக்ு காரவிண்ு கம்ு ா
எவ்ு றதிாவ்ு ாவி ரும்ு பக றார்ு கள்ு .ாறவால்ு ாஏரதிாா
காரணதி்ு தி வால்ு ாஅதாஅப்ு படிாஇல்ு வல.ா



ரசிாம்ு ரபறிதி்ு திவம்ு ,ாஅரசிாங்ு காமுகவமாஅந்ு திப்ு ா
ப ரசி்ு சி வவவயதி்ு ாபதிாிில்ு நட்ு பாரீதி யாகக்ு ா
வகயாளாமுடியாவம,ாதிாரவாஅவிற்ு றிவ்ு ா
வி யாபார யாகாஇருக்ு கசி்ு ாசி லர்ு ாவி ரும்ு பவித-
எதிவாரலாாஅதாஒருாகட்ு டணதி்ு ா
திவடய வ்ு ப வ்ு ாபட்ு டிாவவிக்ு கப்ு பகக றத.ா
அபமர க்ு கக்ு ாகாப்ு பர வமதி்ு ாதிளம்ு ாரபாவ்ு றா
மிகப்ு ாபபர யாதிகவில்ு ாதிளங்ு கவளரயாநாவ்ு ா
ரதிகக ரறவ்ு .ாகாப்ு பர வமாஅலவிலகம்ு ாவி ற்ு றா
எல்ு லாதி்ு ாதிகவில்ு கவளயும்ு ாநாவ்ு ாவிாங்ு க ரவவ்ு .ா
அதிற்ு கசி்ு ாசி லநறாய ரம்ு ாடாலர்ு ாறக யத.ா
அப்ு பணதி்ு வதிாநாவ்ு ாதி ரட்ு டிரவவ்ு .ா
திகவில்ு கவளாறவ்ு வலவ ல்ு ாஇட்ு ரடவ்ு .ா
இப்ு ரபாதாமில்ு மயவ்ு ாகணக்ு காவாமக்ு கள்ு ா
அவதிப்ு ாபயவ்ு பகதி்ு தாக றார்ு கள்ு .ாநாவ்ு ா
காப்ு பர வமாஅலவிலகாஅதி கார ய வ்ு ா
கதிவவிதி்ு ாதிட்ு டி,ா"இதாஉங்ு கள்ு ாரவிவல,ா
பதிர யுமா?ாநீங்ு கள்ு ாஇவதிசி்ு ாபசிய்ு தி ருக்ு கா
ரவிண்ு கம்ு "ாஎவ்ு ரறவ்ு .ா



காப்ு பர வமதி்ு ாபதிாிிரலாாரவிபறாருா
பதிாிிரலா-அதி ல்ு ாஈகபகவிதாஎவ்ு ா
இலட்ு சி யமல்ு ல.ாஅரசிாங்ு கதி்ு வதிாரமம்ு பகதி்ு திா
ரவிண்ு கம்ு .ாமக்ு கள்ு ாஉண்ு வமய ல்ு ாஇந்ு திதி்ு ா
திகவில்ு கள ல்ு ாஅக்ு கவறாகாட்ு கக றார்ு கள்ு ா
எவ்ு பவதிாஉணர்ு தி்ு திாரவிண்ு கம்ு .ாசிாதிாரணா
அபமர க்ு கர்ு ாயாரும்ு ாஇதி ல்ு ாஅக்ு கவறா
காட்ு கவிதி ல்ு வலாஎவ்ு றாந வவப்ு பதிாகக்ு ா
காப்ு பர வமாறவணயர்ு ா றிவார்ு .ாஅவதிா
றவ்ு வலவ ல்ு ாரபாட்ு ரடவ்ு ,ாமில்ு மயவ்ு ா
கணக்ு காவாமக்ு கள்ு ாபயவ்ு பகதி்ு திதி்ு ா
பதிாடங்ு க வி ட்ு டார்ு கள்ு .ா

(அனஜ்ு ாஸந விாஸ்ு )ாசி லாவி ஷயங்ு கள ல்ு ,ா
உதிாரணமாகாஒருாதிகவில்ு ாகட்ு டணம்ு ா
பசிலதி்ு தி வால்ு ாமட்ு கம்ு ாமக்ு களக்ு கக்ு ா
க வடக்ு க றத,ாறவால்ு ாஅரசிாங்ு காமுகவமரயா
இதி மருந்ு தாபணம்ு ாசிம்ு பாதி க்ு க றதாஎவ்ு றால்ு ா
எப்ு படிாஅவதிசி்ு ாசிமாள க்ு க றர்ு கள்ு ?ா



(கார்ு ல்ு ாமாலமூதி்ு )ாசிர ,ாஅரசுாமுகவம,ாஅரசுா
சிாராாமுகவமாஎதவிாய னம்ு ாவிருவிாய்ு ாமிகா
முக்ு க யம்ு .ாகாப்ு பர வமாஅலவிலகதி்ு வதிப்ு ா
பபாறதி்ு திவிவராஅவிர்ு கள்ு ாஅவிற்ு வறாவி ற்ு றா
றண்ு கககா40ாமில்ு மயவ்ு ாடாலர்ு ாவிருவிாய்ு ா
பபற்ு றவர்ு .ாகாப்ு பர வமகளக்ு காக,ாஅபமர க்ு கா
ஐக்ு க யநாட்ு காஅரசி யல்ு ாஅவமப்ு ப ல்ு ா
ரசிர்ு க்ு கப்ு பட்ு டிருப்ு பதாகறிப்ு பாகாஇந்ு திாஒரரா
திகவில்ு ாதிளம்ு திாவ்ு .ாஅதாவி ற்ு பவவக்ு காகா
அல்ு ல.ாஅவிர்ு கள்ு ாரவிறாபசியல்ு கவளசி்ு ாபசிய்ு தா
பணம்ு ாஈட்ு டலாம்ு ,ாதிகவில்ு கவளாவி ற்ு கலாம்ு .ா
ரகள்ு வி ாஇததிாவ்ு .ாநாவ்ு ாதிகவிவலாவிாங்ு க யா
ப றக,ாஅவதிாரமலம்ு ாபயவ்ு பாட்ு கக்ு கா
உர யதிாகாஎவ்ு வால்ு ாமற-பதி ப்ு பசி்ு ாபசிய்ு யா
முடியுமா?ாதிகவில்ு ாரசிவவிக்ு காகக்ு ாகட்ு டணம்ு ா
விசூமக்ு கப்ு ாபட்ு டாலம்ு ாபரவிாய ல்ு வல.ா
அதிற்ு கப்ு ாப றகாஉர மம்ு ாஇவ்ு றி,ாநீங்ு கள்ு ாஅந்ு திதி்ு ா
திகவிவலப்ு ாபயவ்ு பகதி்ு திும்ு ,ாஅவதிா
ரமம்ு பகதி்ு திும்ு ,ாசிக-ாகடிமக்ு களக்ு கா
விிங்ு கும்ு ,ாஅவதிாவவிதி்ு தாரவிபறதும்ு ா



பசிய்ு யும்ு ாஉங்ு களக்ு காஅனமதி ாஉண்ு டாா
எவ்ு பததிாவ்ு ாரகள்ு வி .ா

(அனஜ்ு ாஸந விாஸ்ு )ாஉண்ு வமதிாவ்ு .ாகடந்ு திாஇரு
றண்ு ககள ல்ு ாஉங்ு கள்ு ாபண கள ல்ு ாபகாஞ்ு சிம்ு ா
இந்ு தி யாவி லம்ு ாவி ர ந்ு தள்ு ளத.ாஉதிாரணமாக,ா
எவக்ு கதி்ு ாபதிர ந்ு திவிவர,ாநீங்ு கள்ு ாஇந்ு தி யதி்ு ாதிரா
ந றவிவதி்ு தடவ்ு ாஒருாசிட்ு டப்ு ாரபாராட்ு டதி்ு தி ல்ு ா
இருக்ு க றர்ு கள்ு .ாமுதிமல்ு ாஎப்ு படிாஅதா
பதிாடங்ு க யத,ாஅவதிப்ு ாபற்ு றிாநீங்ு கள்ு ா
பகாஞ்ு சிம்ு ாரபசிாமுடியுமா?ா

(கார்ு ல்ு ாமாலமூதி்ு )ாநல்ு லத.ாசி லாசிட்ு டங்ு கள வ்ு ா
விவககள்ு ,ாசிட்ு டபர்ு விா.ாவி ஷயங்ு கள்ு .ா
அரசிாவணகள்ு ,ாபாராளமவ்ு றசி்ு ாசிட்ு டங்ு கள்ு ,ா
அரசிாங்ு காஒழங்ு கமுவறகள்ு ாஉள்ு ளவ;ா
றவால்ு ாநமதாநவவாஉலக ல்ு ாபாதகாப்ு பதி்ு ா
திரங்ு கள்ு ,ாமிகாமுக்ு க யமாவாசிட்ு டங்ு களாகா
உள்ு ளவ.ாஇந்ு தி யாவி வ்ு ாரதிசி யக்ு ாகட்ு கமாவா
வி தி ,ாபண யாளர்ு ாகவளப்ு ாபாதகாப்ு பாகா
வவிதி்ு தி ருக்ு கம்ு ாறவடபநசிுாஎந்ு தி ரதி்ு ா



திரங்ு கள்ு ,ாபசி்ு சி க்ு ாபகால்ு மகவளப்ு ா
பாதகாப்ு பாகப்ு ாபயவ்ு பகதி்ு ததில்ு ாபற்ு றியா
திரங்ு கள்ு .ாஇந்ு திாஇந்ு தி யதி்ு ாதிரங்ு கள்ு ாயாும்ு ா
அதி காரபர்ு விாஅரசி திி்ு கள ல்ு ா
அறிவி க்ு கப்ு பகக வ்ு றவ.ாஅவிற்ு றிற்ு கசி்ு ா
சிட்ு டதி்ு தி வ்ு ாசிக்ு தி ாஉண்ு க.ாபலாசூில்ு கள ல்ு ,ா
இந்ு தி யாவி ல்ு ாசிாவ்ு றிதிி்ு ாஇவ்ு றிப்ு ா
பபாருள்ு கவளாவி ற்ு காமுடியாத.ாஅவவிா
திரமாகாஇல்ு வலாஎவ ல்ு ாப ஐஎஸ்ு ாசிாவ்ு றிதிி்ு ா
விிங்ு காத.ாஇந்ு திதி்ு ாதிரங்ு கள்ு ாஎல்ு லாம்ு ா
அரசிாங்ு கப்ு ாபதி ப்ு பகள்ு .ா

இப்ு படிாஇருப்ு ப னம்ு ாபதி ப்ு பர வமாஅறிவி ப்ு பா
மட்ு கமல்ு ல,ா"எங்ு கள்ு ாஅனமதி ாஇவ்ு றிாநீங்ு கள்ு ா
இந்ு திாவி ஷயதி்ு வதிாநகல்ு ாஎகக்ு கக்ு  டாத"ா
எவ்ு றாஅறிவி ப்ு பம்ு ாஇருக்ு க றத.ாஅவிர்ு கள்ு ா
அவதிாவி ற்ு க றார்ு கள்ு .ாஇந்ு தி யாவி வ்ு ாரதிசி யக்ு ா
கட்ு கமாவாவி தி ய வ்ு ாவி வலார.ா14,000.ா
இந்ு தி யாவி வ்ு ாஒவி்ு பவிாருாபபாறிய யல்ு ா
மாணவினம்ு ாபடிக்ு காரவிண்ு டியாஒருா
பதி்ு திகதி்ு தக்ு காஇதாமிகாஅதி கமாவாவி வல.ா



இவதிாபவிள நாட்ு டில்ு ாவிாங்ு க வால்ு ,ாவி வலா
இவதிப்ு ரபால்ு ாபதி்ு தாமடங்ு க,ா1.4ாலட்ு சிம்ு ாரபாய்ு .ா
இந்ு தி யாவி ல்ு ாநீங்ு கள்ு ாவிண கம்ு ாபசிய்ு யா
ரவிண்ு கமாவால்ு ,ாஉங்ு களக்ு காஇந்ு தி யாவி வ்ு ா
பாதகாப்ு பாவி தி கள்ு ாபதிர ந்ு தி ருக்ு காரவிண்ு கம்ு .ா

(அனஜ்ு ாஸந விாஸ்ு )ாசிர யாகசி்ு ாபசிாவ்ு ெர்ு கள்ு .ா
2013இல்ு ாநீங்ு கள்ு ாஇந்ு திதி்ு ாதிகவிவலசி்ு ாசி றிதா
எகதி்ு தப்ு ாபபாதமக்ு களக்ு காபவிள ய ட்ு டர்ு கள்ு .ா
றவாலாப ஐஎஸ்ு ாஅவதிப்ு ாபாராட்ு டவி ல்ு வல.ா

(கார்ு ல்ு ாமாலமூதி்ு )ாறம்ு ,ாப ஐஎஸ்ு ாஅவதிா
கவிவ க்ு கவி ல்ு வல.ாமுதிமல்ு ாநாவ்ு ாஇந்ு தி யதி்ு ா
திரங்ு கள்ு ாபலவிற்ு வறாவிாங்ு க ரவவ்ு .ாநாவ்ு ா
ஒள ப்ு பரதிாாமவறப்ு பரதிாாஇல்ு வல.ாஅப்ு ரபாதா
மவ்ு ரமாகவ்ு ாசி ங்ு க வ்ு ாஅரசிாங்ு கதி்ு தி ல்ு ா
பண பர ந்ு தாவிந்ு திாசிாம்ு ாப தி்ு ரராதிாவவிா
அவிதி்ு ரதிவ்ு ;ா"ப தி்ு ரராதிாஜி,ாநாவ்ு ாஉங்ு கவளப்ு ா
பார்ு க்ு காவி ரும்ு பக ரறவ்ு ".ாரபாய்ு ப்ு ாபார்ு தி்ு ரதிவ்ு .ா
திரங்ு கள வ்ு ாநகல்ு கவளக்ு ாபகாண்ு கபசிவ்ு ரறவ்ு .
சூி்ு ந வலவயாவி ளக்ு க ,ா"இவிற்ு வறாநாவ்ு ா



றவ்ு வலவ ல்ு ாஇடப்ு ாரபாக ரறவ்ு .ாநீங்ு கள்ு ா
எவ்ு வாந வவக்ு க றர்ு கள்ு ?"ா"நல்ு லததிாவ்ு "ாஎவா
ஒப்ு பக்ு ாபகாண்ு டார்ு .ா"சிர ,ாஇந்ு தி யதி்ு ாதிரா
ந றவிவம்ு ா(ப ஐஎஸ்ு )ாரகாபம்ு ாஅவடயும்ு ாஎவ்ு றா
உங்ு களக்ு கதி்ு ாபதிர யும்ு ."ா"இதாமுக்ு க யதி்ு ா
திகவில்ு .ாமக்ு களக்ு கக்ு ாக வடக்ு காரவிண்ு கம்ு "ா
எவ்ு றார்ு ாஅவிர்ு .ாஅவிர்ு கள்ு ாகவிவ க்ு கவி ல்ு வல.ா
பமாதி்ு திா19,000ாதிரங்ு கவளயும்ு ாஎகதி்ு ரதிவ்ு .ா
றவ்ு வலவ ல்ு ாபதி வி ட்ு ரடவ்ு .ாடிவி டிக்ு காகா
றண்ு கக்ு கா5,000ாடாலர்ு ாபசிலவி ட்ு ரடவ்ு .ாஎவதா
சிந்ு திாவவிப்ு ாபதப்ு ப க்ு கம்ு ாரநரம்ு ாவிந்ு தித.ா

(அனஜ்ு ாஸந விாஸ்ு )ாந சி்ு சியம்ு .ா

(கார்ு ல்ு ாமாலமூதி்ு )ாஅவிர்ு களக்ு காஒருாகடிதிம்ு ா
எழதி ரவவ்ு .ா"இதாவிாங்ு கவிதிற்ு காவாறவண.ா
நாவ்ு ாஎவ்ு ாசிந்ு திாவவிப்ு ாபதப்ு ப தி்ு தக்ு ா
பகாள்ு க ரறவ்ு .ாறவால்ு ,ாஇவவிாஎல்ு லாம்ு ா
திரவி தி கள்ு .ாநாங்ு கள்ு ாஇவிற்ு றிலா971ஐாஎகதி்ு தா
எசி்ு டிஎம்ு எல்ு -இல்ு ாமாற்ு றிய ருக்ு க ரறாம்ு .ாஅதிவ்ு ா
படங்ு கவளாஎஸ்ு வி ஜிாக ராஎப க்ு ஸ்ு -இல்ு ா



மறபடியும்ு ாவிவரந்ு தி ருக்ு க ரறாம்ு .ா
சூதி்ு தி ரங்ு கவளாரமதி்ு எம்ு எல்ு -இல்ு ாகறியாக்ு கம்ு ா
பசிய்ு தி ருக்ு க ரறாம்ு .ாஅந்ு திாஎல்ு லாவிற்ு றிவ்ு ா
நகல்ு களம்ு ாரவிண்ு கமா?"ாஎவ்ு றாரகட்ு ரடவ்ு .ா
'ந றதி்ு த.ாஉடரவாந றதி்ு திாரவிண்ு கம்ு 'ாஎவ்ு றா
எவக்ு காபதி ல்ு -கடிதிம்ு ாவிருக றத.ாஎவதா
சிந்ு திாவவிப்ு ாபதப்ு ப க்ு காமறதி்ு தாவி ட்ு டார்ு கள்ு .ா
நாங்ு கள்ு ாஅவிற்ு வறாவி ட்ு கவி டாரவிண்ு கம்ு ா
எவ்ு றாரகட்ு டார்ு கள்ு .ா

காரணதி்ு வதிாவி ளக்ு க ாஅவிர்ு களக்ு காஒருா
கடிதிம்ு ாஎழதி ரவவ்ு .ாஇந்ு தி யாஅரசிாங்ு கா
அவமப்ு ப வ்ு படி,ாஅரசி யல்ு ாஅவமப்ு பசி்ு ா
சிட்ு டதி்ு தி வ்ு ாகி்ு ,ாதிகவிலறிாஉர வமசி்ு ாசிட்ு டதி்ு தி வ்ு ா
கி்ு ,ாஇதாபபாததி்ு ாதிகவில்ு ாஎவ்ு பதாஎவதா
நம்ு ப க்ு வக.ாஅவிர்ு கள்ு ாஉடவ்ு படவி ல்ு வல.ா
அகதி்ு திாபடியாகாநாங்ு கள்ு ாஅவமசி்ு சிகதி்ு தக்ு கா
வி ண்ு ணப்ு பம்ு ாஅனப்ு ப ரவாம்ு .ாமிகா
விசகரமாவாவி ண்ு ணப்ு பம்ு .ாப தி்ு ரராதிாாஒருா
உறதி ப்ு ாபதி்ு தி ரம்ு ாஅள தி்ு திார்ு .ாஇவணயதி்ு தி வ்ு ா
திந்ு வதியாவாவி ண்ு டவ்ு ாபசிர்ு எப்ு ாஓர்ு ாஉறதி ப்ு ா



பதி்ு தி ரம்ு ாஅள தி்ு திார்ு .ாநீர்ு ப்ு ாபபாறிய யல்ு ,ா
ரபாக்ு கவிரதி்ு ததி்ு ாதவறகள வ்ு ாமிகா
முக்ு க யமாவாரபராசி ர யர்ு கள்ு ாபலர்ு ா
உறதி ய திி்ு கள்ு ாஅள தி்ு திவர்ு .ாஅந்ு திதி்ு ாதிரங்ு கள்ு ா
ஏவ்ு ாசி றப்ு பாகாஇருக்ு க வ்ு றவ,ாநாங்ு கள்ு ாஏவ்ு ா
அவிற்ு றிவ்ு ாமதி ப்ு வபக்ு ா ட்ு டிாய ருக்ு க ரறாம்ு ா
எவ்ு பதிற்ு காஉதிாரணங்ு கள்ு ாஎங்ு கள டம்ு ா
இருந்ு திவ.ா

இப்ு ாப ரசி்ு சி வவாஅவமசி்ு சிகதி்ு தக்ு கசி்ு ாபசிவ்ு றத.ா
சி லாநாள்ு ாகிிதி்ு த,ா"நீங்ு கள்ு ாஇவதிசி்ு ா
பசிய்ு யலாகாத"ாஎவ்ு றாபதி ல்ு ாவிந்ு தித.ாஅகதி்ு திா
ந வல,ாபபாதநலாறர்ு விாவிிக்ு கப்ு ாரபாகதில்ு .ா
ரபாக்ு கவிரதி்ு ததி்ு ாதவறய வ்ு ாமிகதி்ு ாதி றவமா
விாய்ு ந்ு திாஇளம்ு ாபபாறிய யலாளரும்ு ாஎவ்ு ா
சிகாுமாவாஸந விாஸ்ு ாரகாடாமயும்ு ா
அற்ு பதிமாவாஇந்ு தி யவ்ு ாகானவ வ்ு ாறசி ர யர்ு ா
டாக்ு டர்ு ாசுஷாந்ு தி்ு ாசி வ்ு ஹோும்ு ாவிிக்ு க லாஉடவ்ு ா
இருந்ு திவர்ு .ாவிிக்ு கப்ு ாபதி ுாபசிய்ு ரதிாம்ு .ாந ஷிதி்ு ா
ரதிசிாய வ்ு ாந றவிவம்ு ாஇலவிசிமாகா
எங்ு களக்ு கசி்ு ாபசிய்ு யாஒப்ு பக்ு ாபகாண்ு டத.ா



அவிர்ு கள்ு ாஎவி்ு வி திக்ு ாகட்ு டணமும்ு ா
பபறவி ல்ு வல.ாமுவ்ு வாள்ு ாசிட்ு டாஅவமசி்ு சிர்ு ா
சில்ு மாவ்ு ாகர்ு ஷிதி்ு ாஎங்ு கள்ு ாசிார்ு பாகாமூதி்ு திா
விிக்ு கவரயாளராகாஊதி யமிவ்ு றிாவிாதிாடா
முவ்ு விந்ு திார்ு .ாபதாதி ல்ு மய ல்ு ாமதி ப்ு பக்ு கர யா
தி ல்ு மாஉயர்ு நீதி மவ்ு றதி்ு தி ல்ு ாந ற்ு க ரறாம்ு .ா

ப ஐஎஸ்ு ாஎங்ு கள்ு ாபகாருக்ு கா
பதி லள தி்ு தி ருக்ு க றதாஎவ்ு றாவிவகய ல்ு ா
எழதி்ு தரவிவலாமுடிந்ு தவி டடத.ாமதி்ு தி யாஅரசுா
இவ்ு னம்ு ாவி வடாஅள க்ு கவி ல்ு வல.ாநவிம்ு பர்ு ா
13றம்ு ாநாள்ு ாநாங்ு கள்ு ாமறபடியும்ு ா
நீதி யவவிக்ு கசி்ு ாபசில்ு லாரவிண்ு கம்ு .ாமுதிவ்ு வமா
நகவிர்ு ,ாஅல்ு லதாதிவலவமாதிாங்ு கம்ு ாநகவிர்ு ,ா
அகதி்ு திாவிசிந்ு திாகாலதி்ு தி ல்ு ாஒருாவிாய்ு பமாிிா
வி விாதிதி்ு தி ற்ு காஏற்ு பாகாபசிய்ு விார்ு ாஎவ்ு பதா
எங்ு கள்ு ாநம்ு ப க்ு வக.ாநாங்ு கள்ு ாஎங்ு கள்ு ா
திரப்ு வபக்ு ா றரவிாம்ு ,ாஅரசிாங்ு கம்ு ாஅதிவ்ு ா
திரப்ு வபாஎகதி்ு தவரக்ு கம்ு .ாப றகாஅதிவ்ு ாதர்ு ப்ு பா
க வடக்ு கம்ு .ா



(அனஜ்ு ாஸந விாஸ்ு )ாந சி்ு சியம்ு .ாகார்ு ல்ு ,ாஒவ்ு ற,ா
ப ஐஎஸ்ு -சி வ்ு ாதிற்ு காப்ு பவிாதிம்ு ா
பதி ப்ு பர வமவயசி்ு ாசிார்ு ந்ு தள்ு ளத.ா
மற்ு பறாவ்ு ற,ாஇந்ு திதி்ு ாதிரங்ு கவளதி்ு ாதிாங்ு கள்ு ா
உருவிாக்ு க யதிற்ு காவாஊதி யம்ு ாரதிவவிாஎவ்ு றா
அதாரபசுக றத.ாஅபமர க்ு காுக்ு கம்ு ா
இந்ு தி யாுக்ு கம்ு ாஉள்ு ளாரவிறபாககள ல்ு ா
ஒவ்ு ற,ாஅபமர க்ு காவி ல்ு ,ாப வ்ு பாசிட்ு டமாகரவிாா
ஒழங்ு காகரவிாாமாறக்ு  டியாதிரங்ு கள்ு ,ா
திவ யார்ு களால்ு ாஉருவிாக்ு கப்ு ாபகக வ்ு றவ.ா
இந்ு தி யாவி ல்ு ாப ஐஎஸ்ு ாஒருாசிட்ு டபர்ு விா
அரசிாங்ு காஅவமப்ு ப.ாஅதாபவிள ய கம்ு ா
பபரும்ு பாலாவாதிரங்ு கள்ு ாகாலப்ு ரபாக்ு க ல்ு ா
சிட்ு டதி்ு தி வ்ு ாறற்ு றவலப்ு ாபபறக வ்ு றவ.ாகறிதி்ு திா
எல்ு வலவிவர,ாஅதிவ்ு ாவிருவிாய்ு ாஇந்ு திதி்ு ா
திரங்ு கவளக்ு ாகழமங்ு களக்ு கம்ு ,ா
கல்ு லர களக்ு கம்ு ,ாதிவ ப்ு பட்ு டாநபர்ு களக்ு கம்ு ா
வி ற்ு பதிவால்ு ாக வடக்ு க றத.ாப ஐஎஸ்ு ஸவ்ு ா
விருவிாய்ு க்ு காவாஇந்ு திாவிிிமுவறவயாநீங்ு கள்ு ா
எதி ர்ு க்ு க றர்ு களா?ாஇந்ு திாநாள ல்ு ,ாஇந்ு திக்ு ா
காலதி்ு தி ல்ு ாஅதாபபாதவிாக்ு கப்ு படாரவிண்ு கம்ு ,ா



முதிமல்ு ாஅந்ு திதி்ு ாதிரங்ு கவளாஉருவிாக்ு கவிதிற்ு கா
றவாபசிலவவிப்ு ாபற்ு றிாநாம்ு ாகவிவலப்ு ாபடக்ு ா
 டாதாஎவ்ு க றர்ு களா?ா

(கார்ு ல்ு ாமாலமூதி்ு )ாமுதிமல்ு ாநாம்ு ாஇந்ு தி யாவவிா
கவிவ ப்ு ரபாம்ு .ாப றகாஉலக வ்ு ா
ப றபகதி களக்ு கசி்ு ாபசில்ு லலாம்ு .ா

(அனஜ்ு ாஸந விாஸ்ு )ாசிர .ா

(கார்ு ல்ு ாமாலமூதி்ு )ாஇந்ு தி யாவி ல்ு ாஇவவிாயாும்ு ா
அரசிாங்ு காறவிணங்ு கள்ு .ாஅவிர்ு கள்ு ா
விருவிாய ல்ு ா4%க்ு கம்ு ாகவறவிாகதி்ு திாவ்ு ா
திரங்ு கவளாவி ற்ு பதிால்ு ாவிருக றத.ாநீங்ு கள்ு ாஒருா
பபாருவளாஇந்ு தி யாவி ல்ு ாவி ற்ு கா
ரவிண்ு கபமவ்ு றால்ு ாஅதிற்ு கசி்ு ாசிாவ்ு றிதிி்ு ா
ரவிண்ு கம்ு .ாசிாவ்ு றிதிி்ு ாபபறாஎதிற்ு காகாநீங்ு கள்ு ா
கட்ு டணம்ு ாகட்ு கக றர்ு கள்ு ?ாஇந்ு தி யதி்ு ாதிரா
ந றவிவம்ு திாவ்ு .ாஅவிர்ு களக்ு காஇதி ல்ு ாபபரும்ு ா
பணம்ு ாக வடக்ு க றத.ாஅதாமட்ு கமல்ு ல,ாஇதா
அவிர்ு கள்ு ாபண க்ு காமிகும்ு ாஉய ராவத.ா



பபாதமக்ு கள வ்ு ாபாதகாப்ு ப.ாதிரங்ு களக்ு கக்ு ா
கட்ு கப்ு பாகாவி தி ப்ு பதிால்ு ாஉங்ு களால்ு ா
பபாறிய யலாளர்ு களக்ு கக்ு ாகல்ு வி யள க்ு கா
முடிவிதி ல்ு வல.ாஉள்ு ளூர்ு ாஅதி கார களக்ு கா
அவிர்ு களால்ு ாஇயவ்ு றவிவராகட்ு கமாவதி்ு ா
திரதி்ு வதிசி்ு ாபசியல்ு பகதி்ு திாநீங்ு கள்ு ா
அனமதி ப்ு பதி ல்ு வல.ாஏபவவ ல்ு ாஇவிற்ு றில்ு ா
ஒவ்ு வறாவிாங்ு காஅவிர்ு கள்ு ா14,000ாரபாய்ு ா
பசிலவி டாரவிண்ு டிய ருக்ு க றத.ாமக்ு கள்ு ா
பாதகாப்ு பக்ு காவாதிகவிவலக்ு ா
கட்ு கப்ு பகதி்ு தவித,ாஅவிர்ு களதா
பபாதப்ு பண க்ு காஇவடயறாபசிய்ு க றத.ா
ப ஐஎஸ்ு -க்ு காஇந்ு திப்ு ாபணம்ு ாரதிவவிய ல்ு வல.ா
ப றாஇடங்ு கள மருந்ு தாஅவிர்ு களக்ு கக்ு ா
க வடக்ு கம்ு ாபணம்ு ாஅதி கம்ு .ா

உலகதி்ு தி வ்ு ாப றாபகதி கள ல்ு ாஅரசு-சிாராா
அவமப்ு பகள்ு ா(எவ்ு ஜிஓக்ு கள்ு )ாதிரங்ு கவளா
ந ர்ுணய க்ு க வ்ு றவ.ாப றகாஅரசிாங்ு கம்ு ா
அவிற்ு வறசி்ு ாசிட்ு டமாக்ு கக றத.ாஓர ரண்ு கா
பசிய்ு தி கவளசி்ு ாபசிால்ு க ரறவ்ு .ாஎவ்ு ஜிஓக்ு கள்ு ா



இவவிாசிட்ு டமாகாரவிண்ு கபமவ்ு றா
வி ரும்ு பக வ்ு றவ.ாஅபமர க்ு காவி வ்ு ாரதிசி யா
மிவ்ு சிாராவி தி ய வ்ு ாமுழாரநாக்ு கமும்ு ாஅததிாவ்ு .ா
ப றகா ட்ு டாட்ு சி ய லம்ு ா50ாஅரசுகள லம்ு ா
அததிாவ்ு ாசிட்ு டம்ு ாஎவ்ு றாஅவிர்ு கள்ு ா
பபருவமயடிதி்ு தக்ு ாபகாள்ு க வ்ு றவர்ு .ா
அவிர்ு களக்ு காஅதாரதிவவி.ாமிகப்ு ாபபர யா
அளுாபணதி்ு தக்ு காஅவதிாவி ற்ு க றார்ு கள்ு .ா
அதிற்ு கரமல்ு ாஅவிர்ு களக்ு கசி்ு ாசிாவ்ு றிதிி்ு ா
அள தி்ு தில்ு ,ாவகரயககள்ு ,ாபய ற்ு சி யள தி்ு தில்ு ா
முதிமயவிற்ு றால்ு ாவிருமாவம்ு .ா ட்ு டாட்ு சி ாஅரசுா
ரதிசி யாமிவ்ு சிாராவி தி ாநாட்ு டிவ்ு ாசிட்ு டம்ு ாஎவ்ு றா
 றிவால்ு ,ாஅபமர க்ு காமக்ு கள வ்ு ாஒப்ு பதிலாவா
பபாவ்ு முதி்ு தி வராஅவிர்ு களக்ு காக வடக்ு க றத.ா
பபாதப்ு ாபாதகாப்ு பக்ு காவாதிகவிவலக்ு ா
கட்ு கப்ு பகதி்ு திாமல்ு ாஅவிர்ு கள்ு ாஅந்ு திா
முதி்ு தி வரய வால்ு ாசிம்ு பாதி க்ு காமுடியும்ு .ாபணம்ு ா
ரதிவவிாஎவ்ு க றார்ு கள்ு .ாறவால்ு ாஅதாகாரணம்ு ா
எவ்ு றாரதிாவ்ு றவி ல்ு வல.ாஇதாகட்ு கப்ு பாட்ு வடப்ு
பற்ு றியாவி ஷயம்ு .ா



அவிர்ு கள்ு ாஎப்ு ரபாதரமாஇப்ு படிதி்ு திாவ்ு ா
பசிய்ு திார்ு கள்ு ாஎவ்ு றாந வவக்ு க ரறவ்ு .ாறவால்ு ா
இவணயம்ு ாஉலகதி்ு தி வ்ு ாஒவி்ு பவிாருா
பதிாிிவலயும்ு ாதிவதாவிண காமாதி ர வயா
மாற்ு றிக்ு ாபகாள்ு ளாவவிதி்ு தள்ு ளத.ாகாலம்ு ா
நமதாவிண காமாதி ர கவளாமாற்ு றிக்ு ாபகாள்ு ளசி்ு
பசிய்ு க றத.ா1970இல்ு ாந யாயமாவா
பணதி்ு தக்ு கதி்ு ாதிரதி்ு வதிாவி ற்ு பதி ல்ு ா
அர்ு தி்ு திமிருந்ு தித.ாறவால்ு ாஇந்ு திாநாள ல்ு ாஇந்ு திா
யுகதி்ு தி ல்ு ாஒருாகட்ு கமாவாவி தி ,ாஒருாபதி்ு திகம்ு ா
14,000ாரபாய்ு க்ு காவி ற்ு கப்ு ாபகக றத.ாஇந்ு திா
யுஎஸ்ு ப ாஇயக்ு க ய ல்ு ா19,000ாதிரங்ு கள்ு ா
இருக்ு க வ்ு றவ.ாஇந்ு தி யாவி ல்ு ாஒவி்ு பவிாருா
மாணவிருக்ு கம்ு ,ாகவறந்ு திபட்ு சிம்ு ,ா
விண கரீதி யற்ு றாமுவறய ல்ு ாஇதாஏவ்ு ா
க வடக்ு கலாகாதாஎவ்ு பதிற்ு கக்ு ாகாரணம்ு ா
இல்ு வல;ாறவால்ு ாஇதாஒவி்ு பவிாருா
பதிாிிலக்ு கம்ு ாஒவி்ு பவிாருாஉள்ு ளூர்ு ா
அதி கார க்ு கம்ு ாக வடக்ு காரவிண்ு கம்ு .ாஅதிவ்ு ா
விாய லாகதி்ு திாவ்ு ாநாம்ு ாபபாதமக்ு கள்ு ா



பாதகாப்ு வபாஉறதி ப்ு பகதி்ு திாமுடியும்ு .ா
ஒவி்ு பவிாருவிரும்ு ாசிட்ு டதி்ு வதிாஅறிக றார்ு .ா

(அனஜ்ு ாஸந விாஸ்ு )ாஉண்ு வமதிாவ்ு ,ாசிர ாகார்ு ல்ு ,ா
உங்ு கள்ு ாபண ய வ்ு ாஒருாபகதி ,ாப றாபலா
பபாததி்ு திளப்ு ாபண கள வ்ு ாபகதி ,ாஇந்ு திதி்ு ா
திகவில்ு ாஇலசிவிசிமாகாயாவிருக்ு கம்ு ா
க வடக்ு கரவிண்ு கம்ு ாஎவ்ு றாமுவ்ு வவிக்ு க றத;ா
றவால்ு ாஅதாக வடப்ு பதிவ்ு ாதிரமும்ு ாநவ்ு றாகா
இருக்ு கரவிண்ு கம்ு .ாஉதிாரணமாக,ாரதிவவியாவா
றவிணங்ு கவளப்ு ாபபர திாக்ு க க்ு ாகாணலாம்ு ,ா
அவதிாறய்ு ுக்ு காகாமக்ு கள்ு ாபயவ்ு பகதி்ு தமாற
இவ்ு னம்ு ாஅிக யாவிடிவிதி்ு தி ல்ு ாஅள க்ு கலாம்ு .ா
இந்ு திப்ு ாபண ய ல்ு ாசி றிதிளுாகடந்ு திாஇரண்ு கா
றண்ு ககள ல்ு ாஉங்ு கள்ு ாஇந்ு தி யாஇவணயா
நலகதி்ு தி ற்ு காவி ர க றத.ாஅவதிப்ு ாபற்ு றிாசி றிதா
வி ர விாகசி்ு ாபசிால்ு வர்ு களா?ா

(கார்ு ல்ு ாமாலமூதி்ு )ாதிரங்ு களக்ு காக,ாகட்ு கமாவா
வி தி ாஉள்ு படாநாங்ு கள்ு ாஅவிற்ு வறாஎசி்ு டிஎம்ு எல்ு -
இல்ு ாமறதிட்ு டசி்ு சுசி்ு ாபசிய்ு ரதிாம்ு .ாபடங்ு கவளா



மறபடிாவிவரந்ு ரதிாம்ு .ாசூதி்ு தி ங்ு கவளா
மறகறியாக்ு கம்ு ாபசிய்ு ரதிாம்ு .ாஇந்ு தி யாஇவணயா
நலகம்ு ாதிங்ு கள டம்ு ாஅரசிாங்ு காவிிங்ு க ய ல்ு ா
550,000ாபதி்ு திகங்ு கள்ு ாஇருப்ு பதிாகசி்ு ாபசிால்ு க றத.ா
பவிகநாளாகாஇந்ு தி யாாமுழவிதம்ு ா
பதி்ு திகங்ு கவளாஸ்ு ரகவ்ு ாபசிய்ு யும்ு ாதி ட்ு டம்ு ா
நடந்ு தாவிருக றத.ா

(அனஜ்ு ாஸந விாஸ்ு )ாஅவவிாஎப்ு படிப்ு பட்ு டவவி?

(கார்ு ல்ு ாமாலமூதி்ு )ாஇந்ு தி யாஅரசிாங்ு கம்ு .ா
மிவ்ு வணாமற்ு றம்ு ாதிகவில்ு ாபதிாிில்ு நட்ு பா
அவமசி்ு சிகம்ு ாஇந்ு திாதி ட்ு டதி்ு தி வ்ு ாபரவிலர்ு .ாஇந்ு திா
இந்ு தி யாஇவணயாநலகதி்ு வதிக்ு ாகண்ு ரடவ்ு ,ா
நவிந்ு தாரநாக்ு க ரவவ்ு .ாஇரண்ு காகவறகள்ு .ா
ஒவ்ு ற,ாஅதாஎள தி ல்ு ாஅவடயக்ு  டியதிாகா
இல்ு வல.ாரதிகவிதாகடிவமாகாஇருந்ு தித.ா
விிங்ு க ாஅவி்ு விப்ு ரபாதாமுடங்ு க யத.ாடிஎவ்ு ஸ்ு -
ஐாஇிந்ு தாபகாண்ு ரடாஇருந்ு தித.ாதி டபரவ்ு றா
விிங்ு க ாமவறந்ு தவி கம்ு ;ாறகரவிாநாவ்ு ாஒருா
ப ரதி ாஎகதி்ு தாஅவதிாறவ்ு வலவ ல்ு ாஇட்ு ரடவ்ு .ா



அவதிாகவிவமாகாரநாக்ு க ரவவ்ு .ா
திகவில்ு திளதி்ு தி ல்ு ாசி லாபதி ப்ு பர வமப்ு ா
ப ரசி்ு சி வவகள்ு ாஇருந்ு திவ.ாஅவவிா
ஒழங்ு கற்ு றிருந்ு திவ.ாரமற்ு திகவில்ு கள்ு ாரமாசிம்ு .ா
திவலப்ு பகள்ு ாதிவிற.ாஸ்ு ரகவ ங்ு ாபகாஞ்ு சிம்ு ா
ஒழங்ு கற்ு றதிாகாஇருந்ு தித.ாபக்ு கங்ு கள்ு ா
சிாய்ு ந்ு தி ருந்ு திவ,ாவி கபட்ு டிருந்ு திவ,ாஅல்ு லதா
பாதி ப்ு ாபதி்ு திகரமாகாணப்ு படாத.ாஅல்ு லதா
அதிவ்ு ாபதிள வவிக்ு ாகவறதி்ு தி ருந்ு திவர்ு .ா

நாங்ு கள்ு ாப ரதி ாஎகதி்ு தாஅவதிாரமம்ு பகதி்ு தம்ு ா
ரநாக்ு க ல்ு ாறவ்ு வலவ ல்ு ாஇட்ு ரடாம்ு .ாஇந்ு திதி்ு ா
திளதி்ு தி ற்ு காஒருாமில்ு மயவ்ு ாபார்ு வவிகள்ு ா
மாதிதி்ு தி ற்ு கக்ு ாக வடதி்ு திவ.ாயாவிருக்ு கம்ு ா
பதிர ந்ு திதிாய ற்ு ற.ாநீக்ு கரவிண்ு கம்ு ாஎவ்ு றாசி லா
அறிவி ப்ு பகளம்ு ாவிந்ு திவ.ாபபர யா
கழமங்ு கள ல்ு ாஇப்ு படிாஏற்ு பகக றத.ாநீக்ு கக்ு ா
கறிப்ு வபப்ு ாபபறக றர்ு கள்ு ,ாஅவிர்ு களக்ு கசி்ு ா
பசிால்ு க றர்ு கள்ு ,ா"சிர ,ாநாங்ு கள்ு ாஅவதிா
நீக்ு க வி கக ரறாம்ு ."ா



(அனஜ்ு ாஸந விாஸ்ு )ாசி லாவி ஷயங்ு கள ல்ு ா
அவிர்ு களக்ு காஒதி்ு தசி்ு ாபசில்ு விதி ல்ு ாஉங்ு களக்ு கா
மக ி்ு சி்ு சி திாவ்ு .ா

(கார்ு ல்ு ாமாலமூதி்ு )ாறம்ு ,ாமுற்ு றிலம்ு ாசிர .ா
யாராவித,ா‘ஒருாபதி்ு திகம்ு ாபதி ப்ு பர வமா
உள்ு ளத’ாஎவ்ு றால்ு ாப ரசி்ு சி வவாஇல்ு வல.ா
உடரவாநீக்ு க ாவி கரவிாம்ு .ாபபர யாவி ஷயமல்ு ல.ா
லட்ு சிக்ு கணக்ு காவாபதி்ு திகங்ு கவளப்ு ா
பார்ு க்ு கம்ு ரபாத,ாஅல்ு லதாஇவணயக்ு ா
காப்ு பகதி்ு தி ல்ு ாப்ு ரஸ்ு டர்ு ாகாரலா
ரகாடிக்ு கணக்ு காவாபதி்ு திகங்ு கவளா
வவிதி்ு தி ருப்ு பதாரபாலாஇருந்ு திால்ு ,ா
அறிவி ப்ு பகள்ு ாவிருக வ்ு றவ.ாதிவிறகள்ு ாசிகஜம்ு .ா

அரசிாங்ு கம்ு ாரகாபமுற்ு றத.ாகாரணம்ு ,ாஅதா
பபருமளுாபதிர ந்ு திதிாக ாவி ட்ு டத.ாசி லரபர்ு ,ா
"எவதாபதி்ு திகதி்ு வதிாவவிதி்ு தி ருக்ு க றர்ு கள்ு "ா
எவ்ு றாஅறிவி ப்ு பகள்ு ாஅனப்ு ப வார்ு கள்ு .ா
அரசிாங்ு கம்ு ாதிங்ு கள்ு ாதிகவில்ு ாதிளதி்ு வதிாமூடிா
வி ட்ு டார்ு கள்ு .ாஎங்ு கவளயும்ு ாமுழாதிகவில்ு ா



திளதி்ு வதியும்ு ாமூகமாறா றிவார்ு கள்ு .ா
"நாங்ு கள்ு ாஅப்ு படிசி்ு ாபசிய்ு விதிற்ு க ல்ு வல"ாஎவ்ு றா
பசிாவ்ு ரவவ்ு .ா"அப்ு படியாவால்ு ா1900ாமுதிலாகா
விந்ு திாபதிதிகங்ு கவளாநீக்ு க வி கங்ு கள்ு "ா
எவ்ு றார்ு கள்ு .ா

(அனஜ்ு ாஸந விாஸ்ு )ாஇந்ு திாரசிகர ப்ு ப ல்ு ாஎந்ு திா
மாதி ர ப்ு ாபதி்ு திகங்ு கள்ு ாஉள்ு ளவ?ா

(கார்ு ல்ு ாமாலமூதி்ு )ாஇதாஒருாவி யதி்ு திக்ு கா
ரசிகர ப்ு ப.ா50ாபவிவி்ு ரவிறாபமாிிகள்ு .ா
பாதி யளுாபராமாவ்ு ஸ்ு ாபமாிிகள ல்ு -
றங்ு க ல,ாபஜர்ு மவ்ு ,ாஎப பரஞ்ு சுாபமாிிகள ல்ு .ா
விரலாற்ு றப்ு ாபதி்ு திகங்ு கள்ு ,ாபதி வமல்ு லாதிவவி,ா
இந்ு தி யாவி வ்ு ாஅரசி திி்ு கள்ு .ாபவிவி்ு ரவிறா
மாந லங்ு களக்ு காவாபலரவிறாவிவகா
அரசி திி்ு கள்ு .ா50,000ாபதி்ு திகங்ு கள்ு ா
சிமஸ்ு க ருதிதி்ு தி ல்ு .ா30,000ாகஜராதி்ு தி ய ல்ு .ாஇந்ு திா
எண்ு ண க்ு வககள்ு ாஉறதி யாகாஎவக்ு கதி்ு ா
பதிர யாத.ாறவால்ு ாபதி்ு திாய ரக்ு ாகணக்ு க ல்ு .ா
பஞ்ு சிாப ய ல்ு ாபதி்ு திாய ரக்ு ாகணக்ு க ல்ு .ாதி ரபதி்ு ா



பமாிிய ல்ு ாபதி்ு திகங்ு கள்ு .ாறய ரம்ு ா
றண்ு ககளக்ு காமுவ்ு வர்ு ாஎழதி யாபதி்ு திகங்ு கள்ு .
உலகதி்ு தி ல்ு ாரவிபறங்ு கம்ு ாக வடக்ு காதிாஒருா
வி யதி்ு திக்ு க,ாதிவ தி்ு திவ்ு வமயுள்ு ளாரசிகர ப்ு ப.ா
உலகமுழவிதமுள்ு ளாஇந்ு தி யக்ு ா
கல்ு வி மாவ்ு கள்ு ,ா"ற,ாஇதாபபருவமக்ு கர யத"ா
எவ்ு றாஎவக்ு கக்ு ாகறிப்ு பகள்ு ா
அனப்ு பக றார்ு கள்ு .ா

நாங்ு கள்ு ாரவிறவி திமாகாஅவிற்ு வறா
அள க்ு க ரறாம்ு .ாநீங்ு கள்ு ாஎள திாகாஇதி ல்ு ா
திாவி ப்ு ாபார்ு க்ு கலாம்ு .ாமக்ு கள்ு ாபார்ு தி்ு த,ா"ஓ,ா
ரமற்ு திகல்ு விகள்ு ாதிவிறாகாஉள்ு ளவ"ாஎவ்ு றா
வி வரவிாகக்ு ாகறிப்ு பாஅனப்ு பலாம்ு .ாநாங்ு கள்ு ா
உடரவாஅவதிசி்ு ாசிர ாபசிய்ு ரவிாம்ு .ாநாங்ு கள்ு ா
அவதிாரமம்ு பகதி்ு திாமுயலக ரறாம்ு .ாஅரசிாங்ு கம்ு ,ா
"இல்ு வலாஇல்ு வல,ாநீங்ு கள்ு ாஅவதிா
றஎப்ு வலனக்ு கக்ு ாபகாண்ு கபசில்ு லங்ு கள்ு .ா
நாங்ு கள்ு ாஎதாசிர ாஎவ்ு றாபசிால்ு ரவிாம்ு .ா
ஏபவவ ல்ு ாநாங்ு கள்ு ாஅவிற்ு வறாஒவ்ு றவ்ு ாப வ்ு ா
ஒவ்ு றாகாறராய்ு ந்ு தாஎதாபதி ப்ு பர வமா



உள்ு ளதாஎதாஇல்ு லாதிதாஎவ்ு றாமுடிுா
பசிய்ு ரவிாம்ு "ாஎவ்ு க றத.ா

முதிமல்ு ,ாஎதாபதி ப்ு பர வமாஉள்ு ளத,ாஎதா
இல்ு லாதிதாஎவ்ு றாகண்ு டறிவிதி ல்ு ாஅவிர்ு கள்ு ா
ந பணர்ு கள்ு ாஅல்ு லாஎவ்ு றாகருதக ரறவ்ு .ா
பதி ப்ு பர வமாஎவ்ு பதாஓர்ு ாஇருவமாவி ஷயம்ு ா
அல்ு ல.ாஒருவிர்ு ாபார்ு வவியற்ு றவிராகாஇருந்ு திால்ு ,
அவிருக்ு கசி்ு ாசிர்ு விரதிசிாஉடவ்ு படிக்ு வகய வ்ு கி்ு ா
இலவிசிமாகாஎந்ு திப்ு ாபதி்ு திகதி்ு வதியும்ு ாஎவ்ு வால்ு ா
அள க்ு காமுடியும்ு .ாஇந்ு தி யப்ு ாபதி ப்ு பர வமசி்ு ா
சிட்ு டதி்ு தி ல்ு ாஅதாஓர்ு ாறசி ர யருக்ு கம்ு ா
மாணவிருக்ு கம்ு ாஇவடய ல்ு ாகல்ு வி ா
ரநாக்ு கதி்ு தி ற்ு காகாஉள்ு ளத.ாஅவதிப்ு ா
பற்ு றியததிாவ்ு ாதி ல்ு மப்ு ாபல்ு கவலக்ு கிகா
விிக்ு க.ாறகரவிாஅதாஓர்ு ாஇருவமாவி ஷயம்ு ா
அல்ு ல.ாநீங்ு கள்ு ாஎவதிப்ு ாபடிக்ு காரவிண்ு கம்ு ா
எவதிப்ு ாபடிக்ு கக்ு ா டாதாஎவ்ு றாபசிால்ு விதா
அரசிாங்ு கதி்ு தி வ்ு ாரவிவலாஅல்ு ல.ாஅவதிவி டா
எந்ு திப்ு ாபதி்ு திகங்ு கள்ு ாஇவணயதி்ு தி ல்ு ாக வடக்ு கா



ரவிண்ு கம்ு ாஎவ்ு றாஎவக்ு கசி்ு ாபசிால்ு விதா
அவிர்ு கள்ு ாரவிவலரயாஅல்ு ல.ா

(அனஜ்ு ாஸந விாஸ்ு )ாமிகசி்ு ாசிர .ாஉண்ு வமதிாவ்ு .ா

(கார்ு ல்ு ாமாலமூதி்ு )ாஏதிாவிதாரதிசிப்ு ாபாதகாப்ு பா
சிம்ு பந்ு திமாவத,ாஅதாரபாவ்ு றதாஎவ்ு றால்ு ா
ஒப்ு பக்ு ாபகாள்ு ளலாம்ு .ாறவால்ு ா"எங்ு களக்ு கப்ு ா
ப டிக்ு கவி ல்ு வல"ாஎவ்ு றாபசிால்ு வித,ா"எவக்ு கா
இவதிப்ு ாபற்ு றிக்ு ாகவிவலய ல்ு வல"ாஎவ்ு றா
பசிால்ு விதாரபாவ்ு றத.ா

(அனஜ்ு ாஸந விாஸ்ு )ாஉண்ு வம.ாஇப்ு ரபாதா
திகவில்ு ாபதிாிில்ு நட்ு பாஅவமசி்ு சிகம்ு ாதிங்ு கள்ு ா
நலகதி்ு வதிாமூடிாவி ட்ு டார்ு கள்ு ,ா
உங்ு களவடயதாமட்ு கரமாஇருக்ு க றதாஎவ்ு றா
ந வலக்ு காநாம்ு ாவிந்ு தாவி ட்ு ரடாம்ு .ா

(கார்ு ல்ு ாமாலமூதி்ு )ாறம்ு .ாஅதா
வபதி்ு தி யக்ு காரதி்ு திவம்ு ,ாமுழப்ு ா
வபதி்ு தி யக்ு காரதி்ு திவம்ு .ாஅரசிாங்ு கதி்ு தடவ்ு ா



இந்ு திசி்ு ாசிண்ு வடாரபாகவிதிற்ு காபதி லாக,ாநாவ்ு ா
திகவில்ு திளதி்ு வதிாரமம்ு பகதி்ு தி ாஇருக்ு கலாம்ு ,ா
அதிாவிதாஅவிர்ு களடவ்ு ாபண யாற்ு றிா
இருக்ு கலாம்ு ,ாஇவ்ு னம்ு ாஅதி கப்ு ாபதி்ு திகங்ு கள்ு ா
ஸ்ு ரகவ்ு ாபசிய்ு தி ருக்ு கலாம்ு .ாஇந்ு தாசுயராஜ்ு யம்ு ா
ரசிகர ப்ு ப ல்ு ாஎவ்ு வாபசிய்ு ரதிாரமாாஅவதிதி்ு திாவ்ு ா
இதி லம்ு ாபசிய்ு தபகாண்ு டிருக்ு க ரறாம்ு .ாஅதாமிக
உயர்ு திரமாவாபபாருள்ு .ாஅவதிப்ு ாபற்ு றிசி்ு ா
பசிால்ு லலாமா?ா

(அனஜ்ு ாஸந விாஸ்ு )ாறம்ு ,ாந சி்ு சியமாக.ா

(கார்ு ல்ு ாமாலமூதி்ு )ாஇந்ு தாசுயராஜ்ு யசி்ு ாரசிகர ப்ு ப,ா
மகாதி்ு மாாகாந்ு தி ய வ்ு ாஎழதி்ு ததி்ு ாபதிாகதி சி்ு ா
ரசிகர ப்ு படவ்ு -பமாதி்ு திம்ு ா100ாபாகங்ு கள்ு -
பதிாடங்ு க யத.ாஅதாறவ்ு வலவ ல்ு ா
க வடக்ு க றத,ாயாரும்ு ாஅவதிப்ு ாபடிக்ு கலாம்ு .ா
ப டிஎஎப்ு -கவளாஇறக்ு கலாம்ு ,ாமிவ்ு வஞ்ு சில்ு ா
பதி்ு திகங்ு கவளா(ஈ-பக்ு )ாஇறக்ு க க்ு ாபகாள்ு ளலாம்ு .ா
காந்ு தி ாரபசி யா129ாஉவரகவளாஅக லாஇந்ு தி யா
விாபவாமய ல்ு ாகண்ு ரடவ்ு .ாஅவவிாஅவிரதா



விாி்ு க்ு வகய வ்ு ாகவடசி ாறண்ு டில்ு ா
இருநாட்ு களக்ு காஒருமுவறாரபசி யவவி.ா
நீங்ு கள்ு ாஅவிரதாவிாி்ு க்ு வகய வ்ு ாஇறதி ா
றண்ு கக்ு கள்ு ாபயணம்ு ாபசிய்ு யலாம்ு .ா
ஒவி்ு பவிாவ்ு றக்ு கம்ு ாநாவ்ு ாஅவிரதா
ரசிகர ப்ு ப மருந்ு தாபபாருதி்ு திமாவாபகதி வயா
எகதி்ு தாஎசி்ு டிஎம்ு எல்ு -இல்ு ாஇட்ு ரடவ்ு .ாறகரவிா
நீங்ு கள்ு ாஇந்ு தி ய ல்ு ாஅல்ு லதாகஜராதி்ு தி ய ல்ு ா
அவிர்ு ாரபசுவிவதிக்ு ாரகட்ு கலாம்ு .ாறங்ு க லா
பமாிிபபயர்ு ப்ு வபப்ு ாபடிக்ு கலாம்ு .ாப றகா
நீங்ு கள்ு ாரசிகர ப்ு பதி்ு ாபதிாகதி ய ல்ு ாக்ு ள க்ு ாபசிய்ு தா
அவ்ு வறக்ு காஎவ்ு வாகடிதிங்ு கள்ு ாஎழதி வார்ு ா
எவ்ு றாபார்ு க்ு கலாம்ு .ாஅதிற்ு காமறநாள்ு ாஎவ்ு வா
பசிய்ு திார்ு ாஅதிற்ு காமுந்ு தி யாநாள்ு ாஎவ்ு வா
பசிய்ு திார்ு ாஎவ்ு றாஅறியலாம்ு .ா

எங்ு கள டம்ு ாரநருவி வ்ு ாரதிர்ு ந்ு பதிகதி்ு திா
பவடப்ு பகள்ு ாஉள்ு ளவ.ாஅவிற்ு றில்ு ாபலா
அரசிாங்ு காவிிங்ு க ய ல்ு ாஇருந்ு திவ.ாறவால்ு ா
அவிற்ு றில்ு ாசி லாபாகங்ு கள்ு ாஇல்ு வல.ாஅந்ு திா
பாகங்ு கவளாநாவ்ு ாரதிடிப்ு ாபபற்ு ரறவ்ு .ாஇப்ு ரபாத



முழவமயாவாபகதி ாஎங்ு கள டம்ு ாஉள்ு ளத.ா
அம்ு ரபதி்ு கர வ்ு ாபவடப்ு பதி்ு ாபதிாகதி கள்ு ,ா
மகாராஷ்ு டிராாஅரசுாவிிங்ு க ய ல்ு ாஇருந்ு திவ.ா
அவிற்ு றில்ு ாகவடசி ாறறாபாகங்ு கள்ு ாஇல்ு வல.ா
இப்ு ரபாதாஎங்ு களால்ு ாமுழதி்ு ாபதிாகதி யும்ு ா
க வடக்ு க றத.ா

டிஸ்ு கவிர ாறஎப்ு ாஇந்ு தி யாவி வ்ு ாஅடிப்ு பவடய ல்ு
அவமந்ு திா'பாரதி்ு ாஏக்ு ாரகாஜ்ு 'ாமிகாஅிகாவாஒருா
தியார ப்ு ப.ாமிகாநவ்ு றாகசி்ு ாபசிய்ு யப்ு ாபட்ு டத.ாஅத
1980கள ல்ு .ாதூர்ு திர்ு ஷவ்ு ாஒருாஅரசிாங்ு கா
முகவமயாகாஇருந்ு திரபாத.ாறகரவிாஅவதிா
நாங்ு கள்ு ாறவ்ு வலவ ல்ு ாஇடவி ல்ு வல.ாபலரவிற
பமாிிகள ல்ு ாஉபதிவலப்ு பகள்ு ாமட்ு கரமா
இட்ு ரடாம்ு .ாஎல்ு லாப்ு ாபகதி களக்ு கம்ு ாஅல்ு ல,ா
ஐந்ு தாபகதி களக்ு காமட்ு கம்ு .ாகாரணம்ு ா
ரபாதி யபணமில்ு வல.ாஅவிற்ு றிற்ு காஇந்ு தி ய ல்ு ா
உபதிவலப்ு பகள்ு ாஉள்ு ளவ.ாஅவிர்ு கள்ு ா
பசிய்ு யாதித.ாஅவிர்ு கள டம்ு ாறங்ு க லா
உபதிவலப்ு பகள்ு திாவ்ு ாஇருந்ு திவ.ாரமலம்ு ா
உருத,ாபதிலங்ு க,ாஇவ்ு னம்ு ாப றாபமாிிகள ல்ு .ா



நாங்ு கள்ு ாஅவதிாரமலம்ு ாசி றப்ு பாக்ு கும்ு ா
பயனள்ு ளதிாக்ு கும்ு ாமுயற்ு சி ாபசிய்ு ரதிாம்ு .ா

(அனஜ்ு ாஸந விாஸ்ு )ாந சி்ு சியம்ு ,ாந சி்ு சியம்ு .ாசி லரபர்ு ,
நீங்ு கள்ு ாபசிய்ு யும்ு ாவிவகய லாவாபபாதக்ு களா
முவ்ு ரவற்ு றப்ு ாபண ,ாபதி ப்ு பர வமக்ு கா
முழவமயாகாஎதி ர்ு ப்ு பாவதாஎவ்ு றா
ரநாக்ு கக றார்ு கள்ு .ாஒருரவிவளாசி லசிமயம்ு ா
நீங்ு கள்ு ாதி ருட்ு காஎவ்ு னம்ு ாஎல்ு வலவயாீறலாம்ு
எவ்ு றம்ு ாந வவக்ு க றார்ு கள்ு .ா

(கார்ு ல்ு ாமாலமூதி்ு )ாநாவ்ு ாதி ருடவ்ு ாஅல்ு ல,ா
பகாள்ு வளயவ்ு ாஅல்ு ல.ா

(அனஜ்ு ாஸந விாஸ்ு )ாஉங்ு கள்ு ாபசிாந்ு திா
ரவிவலய ல்ு ாஎப்ு ரபாதாஒருாதி ட்ு டதி்ு வதிா
ரமற்ு பகாள்ு ளலாம்ு ாஎவ்ு றாஎப்ு படிாமுடிுா
பசிய்ு க றர்ு கள்ு ?ாஅதாபபாதநலம்ு ாபற்ு றியதிா?ா
அததிாவ்ு ாஉர யாரசிாதிவவாஎவ்ு றாநீங்ு கள்ு ...ா



(கார்ு ல்ு ாமாலமூதி்ு )ாசிர ,ாஅதி ல்ு ாஒருாபகதி ா
பபாதநலாறர்ு விம்ு .ாநாவ்ு ாஎல்ு லாவி திா
வி ஷயங்ு கவளயும்ு ாபார்ு க்ு க ரறவ்ு .ாமுதிமல்ு ா
இவதிசி்ு ாபசிால்ு க ரறவ்ு .ாநாவ்ு ாபதிாிில்ு ரீதி யாவா
எழதி்ு திாளராகப்ு ாப விப்ு பாநடதி்ு தி ாவிந்ு ரதிவ்ு ,ா
சிர யா?ாநாவ்ு ாஒருாஇவசிக்ு ாகவலஞவ்ு .ாஎவக்ு கப்ு
பதி ப்ு பர வமய ல்ு ாநம்ு ப க்ு வகாஉள்ு ளத.ாஅதா
ஒருாறசி்ு சிர யமாவாவி ஷயம்ு ,ாறவால்ு ா
பதி ப்ு பர வமய வ்ு ாரநாக்ு கம்ு ,ாபயவ்ு பகா
கவலகவளாமுவ்ு ரவற்ு றவிதாஎவ்ு பவதிா
ந வவவி ல்ு ாபகாள்ு ளங்ு கள்ு .ாஅறிவவிாரமலம்ு ா
க வடக்ு கசி்ு ாபசிய்ு யும்ு ாவிிி.ாபதி ப்ு பர வமக்ு கா
எல்ு வலகளம்ு ாவி தி வி லக்ு ககளம்ு ாஉள்ு ளவ.ா
உங்ு கள டம்ு ாதிவ யாகாவககள்ு ாஇருப்ு ப னம்ு ,ா
பபாதமக்ு களக்ு காவாபங்ு காக்ு கள்ு ாநகநகரவிா
ரவிண்ு கம்ு .ாஇரண்ு கம்ு ாஇல்ு லாமல்ு ாநகரம்ு ா
இல்ு வல.ாவிண கமும்ு ாரதிவவி,ாஅரதிரபாலா
நாகர காவிாி்ு க்ு வகயும்ு திாவ்ு ாரதிவவி.ா

நாவ்ு ாஇவதிப்ு ாபார்ு க்ு க ரறவ்ு ,ாஎவ்ு வவக்ு ா
ரகட்ு கக்ு ாபகாள்ு க ரறவ்ு .ாஅதாஅரசிாங்ு கதி்ு ா



திகவிலா?ாபதி ப்ு பர வமாஉறதி பமாிிா
ந யாயமாவதிா?ாஅதாபபாதநலாரநாக்ு க ல்ு ா
உள்ு ளதிா?ாஇந்ு திதி்ு ாதிகவிலக்ு கக்ு ாகட்ு டாயதி்ு ா
ரதிவவிாஉள்ு ளதிா?ாபபாதமக்ு கள்ு ா
பாதகாப்ு வபாஒழங்ு கபகதி்ு தம்ு ாஅரசிாங்ு கதி்ு ா
திகவிலாகாஇருந்ு திால்ு ,ாஅல்ு லதா
 ட்ு கக்ு கழமங்ு கள வ்ு ாபசியல்ு பாடாகா
இருந்ு திால்ு ,ாஅல்ு லதாஅரசிாங்ு கதி்ு தி வ்ு ா
கார யங்ு கவளக்ு ாகடிமக்ு களக்ு கதி்ு ாபதிர வி க்ு கம்ு
அதி காரபர்ு விாமுவறயாகாஇருந்ு திால்ு ,ாஅதா
பதிள விாகரவிாபபாதக்ு களம்ு ,ாமுழவமயாக,ா
பதிள விாகாபபாதமக்ு களக்ு காவத.ா

அவதிாநாவ்ு ாகவிவமாகாறராய்ு க ரறவ்ு .ா
ந வறயப்ு ாரபர்ு ாஇந்ு திாமாதி ர ாரவிவலவயசி்ு ா
பசிய்ு க றார்ு கள்ு ,ாறவால்ு ாநீங்ு கள்ு ாகண வ க்ு கள்ு
தி ருகக றர்ு கள்ு ாஎவ்ு றாந வவக்ு க றார்ு கள்ு .ா
எவக்ு கதி்ு ாபதிாிில்ு நட்ு பதி்ு ாதி றவ்ு கள்ு ாஉள்ு ளவ.ா
சிந்ு ரதிகமில்ு வல.ாஇப்ு ரபாதாபடிதி்ு தவிரும்ு ா
இவளஞர்ு கள டம்ு ாஇருக்ு க றரதிாஅந்ு திாஅளுா
க வடயாத,ாறவால்ு ாஇவதிாபவிகநாட்ு களாகசி்ு ா



பசிய்ு தாவிருக ரறவ்ு .ாபபர யா
திகவில்ு திளங்ு கள லம்ு ,ாபனவில்ு ா
வி ஷயங்ு கள லம்ு ாநாவ்ு ாதி றவமயாளவ்ு .ா
ஏதிாவிதாஒவ்ு வறாறவ்ு வலவ ல்ு ாஇகம்ு ரபாதா
மிகாமிகாகவிவமாகசி்ு ாசி ந்ு தி க்ு க ரறவ்ு .ாஅவதிப்ு ா
படிக்ு க ரறவ்ு ,ாமிகாஅதி கமாகாறய்ு ுா
பசிய்ு க ரறவ்ு .ா

இந்ு தி யதி்ு ாதிராவி ஷயதி்ு தி ல்ு ,ாநாவ்ு ாஉடரவா
இறங்ு க வி டவி ல்ு வல.ாபவிககாலம்ு ா
பசிலவிிிதி்ு ரதிவ்ு .ாநாவ்ு ாவிிக்ு கறிஞர்ு ாஅல்ு லா
எவ்ு றாலம்ு ,ாஅரசி யல்ு ாசிட்ு டதி்ு தி வ்ு ாமூவ்ு றா
பாகங்ு கவளயும்ு ாமிகாஎசி்ு சிர க்ு வகயாகப்ு ா
படிதி்ு ரதிவ்ு .ாப றகாசிாம்ு ாப தி்ு ரராதிாவவிசி்ு ாபசிவ்ு ற
சிந்ு தி தி்ு ரதிவ்ு .ாபலாரபர டம்ு ாரபசி ரவவ்ு .ாஇவிற்ு வற
எல்ு லாம்ு ாபசிய்ு திாப றகதிாவ்ு ,ா"சிர ,ாஇதாபபாததி்ு ா
திகவில்ு "ாஎவ்ு றாமுடிுக்ு காவிந்ு ரதிவ்ு .ாநாவ்ு ா
பசிய்ு விதாதிவிறாஎவ்ு றால்ு ,ாவி வளுகவளா
ஏற்ு றக்ு ாபகாள்ு ரவிவ்ு .ாஇம்ு மாதி ர ாரவிவலவயசி்ு ா
பசிய்ு விதிவ்ு ாமறபகதி ாஇத.ாதிவிறாபசிய்ு திால்ு ,ா



அபராதிம்ு ாபசிலதி்ு தி யாகாரவிண்ு கம்ு .ாஅதிற்ு கா
நீங்ு கள்ு ாறயதி்ு திமாகாஇருக்ு கரவிண்ு கம்ு .ா

(அனஜ்ு ாஸந விாஸ்ு )ாஉண்ு வமதிாவ்ு .ாஇங்ு ரகா
சிற்ு றாநமதாவி ஷயதி்ு வதிாவி ட்ு கவி ட்ு க,ா
அரசிாங்ு கதி்ு வதிப்ு ாபற்ு றிப்ு ாரபசிலாம்ு .ாஇந்ு தி யா
அரசிாங்ு கம்ு ாமட்ு கமல்ு ல,ாபபாதவிாகாஉலகா
முழவிதம்ு ,ாநீங்ு கள்ு ாபசிய்ு யும்ு ாவிவகயாவா
ரவிவலக்ு காஅரசிாங்ு காஎதி ர்ு வி வவாபற்ு றி.ா
இப்ு ரபாத,ாஇந்ு தி யாவி ல்ு ,ாஇந்ு திாஅரசிாங்ு கம்ு ,ா
ரமாதி ாஅரசிாங்ு கம்ு ,ாஇதிற்ு காமுவ்ு வ ருந்ு திா
அரசிாங்ு கம்ு ,ாஇரண்ு கரமாநாங்ு கள்ு ா
பதிாிில்ு நட்ு பவதிாரமலம்ு ாபவிள ப்ு பவடதி்ு ா
திவ்ு வமக்ு காகப்ு ாபயவ்ு பகதி்ு தக ரறாம்ு ,ா
பதிாிில்ு நட்ு பதி்ு வதிாரமலம்ு ா
பபாதமக்ு களக்ு கதி்ு ாதிகவில்ு ாக வடப்ு பதிற்ு காகப்ு
பயவ்ு பகதி்ு திாந வவக்ு க ரறாம்ு ாஎவ்ு றா
மக்ு கள டம்ு ா றிவார்ு கள்ு .ாஈ-கவிர்ு வ்ு வ்ு ஸ்ு ா
எவ்ு பதாரபாவ்ு றவவி.ாறவால்ு ாசி லா
சிமயங்ு கள ல்ு ாஇப்ு படிாயாராவிதாமுவ்ு விந்ு தா
இம்ு மாதி ர ாரவிவலவயசி்ு ாபசிய்ு திால்ு ாஅவிர்ு களத



முதில்ு ாமுதில்ு ாஎதி ர்ு வி வவாஎதி ர்ு ப்ு பாகரவிா
இருக்ு க றத.ா

உங்ு கவளப்ு ாரபாவ்ு றவிர்ு கள்ு ாஇந்ு தி யாவி ல்ு ா
சிட்ு டரீதி யாவாஎதி ர்ு ப்ு ப வவப்ு ாபபறக றார்ு கள்ு .ா
நீங்ு கரளாசுட்ு டிக்ு காட்ு டியதரபால,ாஒருாசிட்ு டப்ு ா
ரபாராட்ு டதி்ு தி ல்ு ாஈகபடாரவிண்ு டிய ருக்ு க றத.ா
அரசிாங்ு கம்ு ாதிாங்ு கள்ு ாந ற்ு பதிாகசி்ு ாபசிால்ு லம்ு ா
பகாள்ு வகக்ு கம்ு ,ாஅவிர்ு களதாஉண்ு வமயாவா
பசியல்ு பாககளக்ு கம்ு ாஒருாமுரண்ு பாகா
இருக்ு க றதிா?ாஇதி ல்ு ாஉங்ு கள்ு ாபங்ு க வவாஎப்ு படிா
ரநாக்ு கக றர்ு கள்ு ?ா

(கார்ு ல்ு ாமாலமூதி்ு )ாஇம்ு மாதி ர ாவி ஷயங்ு கவளா
அதி கார கள்ு ாறட்ு சி ாஎதி ர்ு க்ு கதி்ு திாவ்ு ாபசிய்ு யும்ு .ா
நாவ்ு ாசிாம்ு ாப தி்ு ரராதிாவவிப்ு ாபார்ு தி்ு திரபாத,ா
"பசிய்ு யுங்ு கள்ு "ாஎவ்ு றார்ு .ாறவால்ு ாஇந்ு தி யதி்ு ாதிரா
ந றவிவம்ு ,ா"இல்ு வலாஇல்ு வல,ாநாங்ு கள்ு ா
இப்ு படிதி்ு திாவ்ு ாஎப்ு ரபாதம்ு ாபசிய்ு தவிருக ரறாம்ு ,ா
மற்ு றவிர்ு களம்ு ாஇப்ு படிதி்ு திாவ்ு ாபசிய்ு க றார்ு கள்ு "ா
எவ்ு க றத.ாநீங்ு கள்ு ாபவிள ப்ு பவடதி்ு ாதிவ்ு வமக்ு க



விாதிாகபவிராகரவிா,ாஒருாஅவமசி்ு சிராகரவிா,ா
கறிப்ு பாகாஓர்ு ாஅரசிாங்ு காஅவமசி்ு சிராகா
அவிர்ு கள டம்ு ாபசிவ்ு றால்ு ,ாஇப்ு படிசி்ு ாபசிய்ு திால்ு ா
விாவம்ு ாஏவ்ு ாஇடிந்ு தாவி ழம்ு ாஎவ்ு றா
வி ளக்ு கவிதிற்ு காகா15ாப ஐஎஸ்ு ா
ந ர்ு விாக களடவ்ு ாஎட்ு கமண ாரநரக்ு ா ட்ு டம்ு ா
நடதி்ு தவிார்ு கள்ு .ாஅரசிாங்ு காந ர்ு விாகதி்ு தி ல்ு ா
நீங்ு கள்ு ாஎசி்ு சிர க்ு வகயாகாநவியாரவிண்ு கம்ு .ா
தி றந்ு திாதிவ்ு வமக்ு காகப்ு ாரபாராடிவாலம்ு ா
கார யங்ு கவளசி்ு ாசி வதிதி்ு தவி டக்ு ா டாத.ா
ஒபாமாாந ர்ு விாகம்ு ாஇதி ல்ு ாமிகாநவ்ு றாகசி்ு ா
பசியல்ு பட்ு டத-றவால்ு ாஇவி்ு விளுா
பதிாவலுதிாவ்ு ாஉங்ு களால்ு ாபசில்ு லாமுடியும்ு .ா

கடிமக்ு கள்ு ாசிமூகதி்ு தடவ்ு ாரசிர்ு ந்ு தாபண பர வித
முக்ு க யமாவத.ாஎவ்ு றாலம்ு ,ாநீங்ு கள்ு ா
சி லசிமயங்ு கள ல்ு ாபவிறப்ு வபசி்ு ாசிம்ு பாதி க்ு கா
ரநர்ு க றத.ாநாங்ு கள்ு ாபசிய்ு விவதிாஏவ்ு ா
பசிய்ு க ரறாம்ு ,ாஏவ்ு ாஇதாசிர யாவாவி ஷயம்ு ா
எவ்ு றாவி ளக்ு காமுயற்ு சி ாபசிய்ு விரதிாஎவ்ு ா
ரவிவலய ல்ு ாபபரும்ு பகதி யாகாஇருக்ு க றத.ா



எவ்ு ாமுதிவ்ு வமயாவாஉதி்ு தி கள ல்ு ாஒவ்ு ற,ா
எவக்ு கதி்ு ாதிகவில்ு கவளப்ு ாபயவ்ு பகதி்ு தம்ு ா
மில்ு மயவ்ு ாகணக்ு காவாமக்ு கள்ு ா
க வடக்ு க றார்ு கள்ு .ாதி டபரவ்ு றாஒருாஅரசிாங்ு கா
நபர்ு ,ா"ாநீாஇவ்ு னம்ு ாநவ்ு றாகசி்ு ாபசிய்ு யாரவிண்ு கம்ு "
எவ்ு க றார்ு .ா"மில்ு மயவ்ு ாகணக்ு காவா
பபாறிய யல்ு ாமாணவிர்ு கள்ு ாஇந்ு தி யாவி ல்ு ா
இந்ு திதி்ு ாதிகவிவலாதி வமும்ு ா
பயவ்ு பகதி்ு தக றார்ு கள்ு .ாஇதிவால்ு திாவ்ு ாஇதா
பவிள ப்ு பவடயாகாஇருக்ு காரவிண்ு கம்ு .ாபார்ு ,ா
இதிவால்ு ாஇடிாவி ழந்ு தவி டவி ல்ு வல.ாஇவ்ு னம்ு ா
அந்ு திதி்ு ாதிரங்ு கவளாநீங்ு கள்ு ாபார்ு க்ு க றர்ு கள்ு "ா
எவ்ு றாபசிால்ு லதி்ு ாரதிாவ்ு றக றத.ாஎல்ு லாதி்ு ா
திரவி தி கவளயும்ு ாநாவ்ு ாபகாகதி்ு தவி ட்ு டாலம்ு ,ா
அவிற்ு றிவ்ு ாசிாவ்ு றிதிி்ு ப்ு ாபடிகவளப்ு ாபபறா
ரவிண்ு கபவிர்ு கள்ு ாந வறயப்ு ாரபர்ு ாஇருப்ு பார்ு கள்ு .
அவிர்ு கள்ு ாமுந்ு தி யாவிடிவிங்ு கள வ்ு ாஎல்ு லாப்ு ா
பதி ப்ு பகவளயும்ு ாரகட்ு கதி்ு திாவ்ு ாரபாக றார்ு கள்ு .ா
சிட்ு டாமுக்ு க யதி்ு தவிம்ு ாஉள்ு ளவிற்ு வறப்ு ாபற்ு றிரயா
எவதாஅக்ு கவற.ா



(அனஜ்ு ாஸந விாஸ்ு )ாபபாதமக்ு களக்ு கதி்ு ா
திகவில்ு ாக வடப்ு ப ல்ு ாஅரசிாங்ு கம்ு ாதிவதா
ரவிவலவயாரமலம்ு ாநவ்ு றாகசி்ு ாபசிய்ு யா
ரவிண்ு கம்ு ாஎவ்ு றாமுயற்ு சி ய ல்ு ாஅக்ு கவறா
உள்ு ளவிர்ு ாஎவாஉங்ு கவளக்ு ாகாண்ு க றர்ு களா?ா

(கார்ு ல்ு ாமாலமூதி்ு )ாஅவதிதி்ு திாவ்ு ாநாவ்ு ாபசிய்ு யா
முயல்ு க ரறவ்ு .ாநாவ்ு ாஇந்ு திாரவிவலய மருந்ு தா
பவிள ரயறாவி ரும்ு பக ரறவ்ு .ாஇந்ு தி யதி்ு ா
திரங்ு கவளசி்ு ாபசிய்ு யாவி ரும்ு பவி ல்ு வல.ா
எவ்ு வவவி டாப ஐஎஸ்ு -க்ு காஅந்ு திாவிிிா
நவ்ு றாகதி்ு ாபதிர யும்ு .ாஎவ்ு வ டம்ு ாமூலக்ு ாகறிகள்ு ா
இல்ு வல.ாநாவ்ு ாஒருாப டிஎஎப்ு ாரகாப்ு வபாஎகதி்ு த
அவதிாமறதிட்ு டசி்ு சுசி்ு ாபசிய்ு தாஎசி்ு டிஎம்ு எல்ு -றகா
மாற்ு றாரவிண்ு டியுள்ு ளத.ாஅல்ு லதாஅதி ர்ு ஷ்ு டம்ு ா
இருந்ு த,ாஅதாஏற்ு பகவரவிாகண வ ாறக்ு கம்ு ா
பபற்ு றிருந்ு திாலம்ு ,ாஅதிற்ு காமறவிடிவிம்ு ா
திரரவிண்ு கம்ு .ாஅவதிாப டிஎஎப்ு -இமருந்ு தா
எகக்ு காரவிண்ு கம்ு ,ாபதி்ு தி க்ு ாகறிகள்ு ,ா
சிாய்ு பவிழதி்ு தகள்ு ,ாஅடிக்ு ாகறிப்ு பகள்ு ,ா
ரமற்ு கறிப்ு பகள்ு .ாமிகாஅதி காஅளுாரவிவல.ா



அசிலாவா‘ரவிர்ு ட்ு ’ாரகாப்ு பாஅவிர்ு கள டம்ு ா
இருக்ு க றதாஎவ்ு றாந வவக்ு க ரறவ்ு .ாஅவி்ு வி திம்ு ா
இருந்ு திால்ு ,ாஇந்ு திாரவிவலாமிகசி்ு ாசி றியத.ா
அவிர்ு கள்ு திாவ்ு ாஅவதிசி்ு ாபசிய்ு யாரவிண்ு கம்ு .ாயார்ு
ரவிண்ு கமாவாலம்ு ாஇறக்ு க க்ு ாபகாள்ு ளமாறம்ு ா
அவதிாபமாதி்ு திமாகக்ு ாக வடக்ு கமாறம்ு ா
பசிய்ு யரவிண்ு கம்ு .ாஉதிாரணமாக,ாஇந்ு தி யவ்ு ா
கானவ்ு ாதிங்ு கள்ு ாரதிககருவி க்ு கள்ு ாஅவதிா
உள்ு ளடக்ு காமுடியும்ு .ாஅதாநல்ு லாவி ஷயம்ு .ா
தி டபரவ்ு றாஎல்ு லாதி்ு ாதிரங்ு களம்ு ாஎல்ு லாருக்ு கம்ு
க வடதி்ு தவி கம்ு .ாஒவி்ு பவிாருவிருக்ு கம்ு ா
பாதகாப்ு பதி்ு ாதிரங்ு கள்ு ாபதிர யும்ு :ாநமதாஉலகம்ு ா
ரமலம்ு ாபாதகாப்ு பவடயும்ு .ா

(அனஜ்ு ாஸந விாஸ்ு )ாந சி்ு சியம்ு .ாஉண்ு வம.ா
பாதகாப்ு பாவாஉலகம்ு ாஎவ்ு றாஇந்ு திக்ு ா
கருதி்ு தடவ்ு ாஇந்ு திாவி விாதிதி்ு வதிாமுடிப்ு ரபாம்ு .ா
பபாதவிாக,ாஉங்ு கள்ு ாமுந்ு வதியாரபசி்ு சுகள லம்ு ா
உவரயாடல்ு கள லம்ு ாபபாதமக்ு களக்ு கதி்ு ா
திகவில்ு ாக வடப்ு பதிற்ு கம்ு ாஇவ்ு வறயாசிமூக,ா
பபாருளாதிார,ாஅரசி யல்ு ாப ரசி்ு சி வவகவளா



பமய்ு யாகப்ு ாபர ந்ு தபகாள்ு விதிற்ு கம்ு ாஉள்ு ளா
பதிாடர்ு வபப்ு ாபற்ு றிசி்ு ாபசிால்ு மய ருக்ு க றர்ு கள்ு .ா
இந்ு திாஇரண்ு கம்ு ாபதிாடர்ு பள்ு ளவவிாஎவ்ு றாஏவ்ு ா
நம்ு பக றர்ு கள்ு ?ா

(கார்ு ல்ு ாமாலமூதி்ு )ாநமதாஉலகதி்ு தி ல்ு ா
ஒழங்ு கபகதி்ு திாஇயலாதிவவியாக,ாதர்ு க்ு கா
இயலாதிவவியாகதி்ு ாரதிாவ்ு றக வ்ு றாபலா
ப ரசி்ு சி வவகள்ு ாஉள்ு ளவ.ாஉதிாரணம்ு ாஉலகம்ு ா
பவிப்ு பமயமாதில்ு .ாந வறயப்ு ாரபர்ு ாஅதா
உண்ு வமாஎவ்ு றாநம்ு பவி ல்ு வல.ாஅல்ு லதா
நடவிடிக்ு வகாஎகக்ு கவி ல்ு வல.ாஅல்ு லதா
அவிர்ு கள வ்ு ாசுயநலம்ு .ா"நாவ்ு ாந லக்ு கர சி்ு ா
சுரங்ு கதி்ு தி ல்ு ாரவிவலாபசிய்ு விதிால்ு ாநடவிடிக்ு வகா
எகக்ு கவி ல்ு வல:ாஅதி ல்ு ாஅதி கப்ு ாபணம்ு ா
க வடப்ு பதிால்ு ாநாவ்ு ாமாசுபகதிவலா
வி ரும்ு பக ரறவ்ு ."ாமற்ு றப்ு ாரபர்ு கவளசி்ு ாசிக தி்ு தக்ு ா
பகாள்ு ளாஇயலாவம.ாஏி்ு வம.ா
ஏி்ு வமய மருந்ு தாவி கபகம்ு ாவிிிாகல்ு வி .ா
பஞ்ு சிம்ு ,ாரநாய்ு .ாஇந்ு திப்ு ாப ரசி்ு சி வவகள்ு ாபற்ு றிா
நாம்ு ாஎவ்ு வாபசிய்ு யாமுடியும்ு ாஎவ்ு பதாரகள்ு வி .ா



அறிுாயாவிருக்ு கம்ு ாக வடப்ு பரதிாநாம்ு ா
முவ்ு ரவறவிதிற்ு காஒரராவிிிாஎவ்ு றா
நம்ு பக ரறவ்ு .ா

எல்ு லாக்ு ாகடிமக்ு களம்ு ாதிட்ு பபவிப்ு பாமாறபாகா
பற்ு றிப்ு ாபர ந்ு தாபகாள்ு ளதி்ு ாபதிாடங்ு க வால்ு ,ா
ஏரதிாாஒருாபள்ு ள ய ல்ு ாஅவிர்ு கள்ு ாநடவிடிக்ு வகா
ரவிண்ு கபமவ்ு றாரகட்ு பார்ு கள்ு .ாஏபவவ ல்ு ா
உண்ு வமய ரலரயாஇதாஒருாஉலகளாவி யா
பநருக்ு கடி.ாஅதி காமக்ு கள்ு ாபர ந்ு தபகாள்ு ளா
ரவிண்ு கம்ு .ாஎந்ு திாஅரசிாங்ு கம்ு ாஎவ்ு றாநாவ்ு ா
கவிவலப்ு படவி ல்ு வல,ாஅவிர்ு கள்ு ா
அரசி யல்ு விாதி கள்ு .ாறவால்ு ாஎல்ு லாரும்ு ா
எழந்ு தாந வ்ு ற,ா"உலகம்ு ாபவிப்ு பமயமாக றத!ா
கடுரள,ாநாம்ு ாஎவதியாவிதாபசிய்ு திாகா
ரவிண்ு கம்ு .ாஇந்ு திப்ு ாபயல்ு கவளப்ு ாபாருங்ு கள்ு ,ா
இந்ு திாபநருப்ு பகவளப்ு ாபாருங்ு கள்ு ,ாஇந்ு திப்ு ா
பஞ்ு சிங்ு கவளக்ு ாகாணங்ு கள்ு "ாஎவ்ு றாஒவ்ு றாகக்ு
 சி்ு சிமட்ு டால்ு ,ாநமக்ு காமாற்ு றம்ு ாவிரும்ு .ா



இவ்ு றாகல்ு வி ாஎவ்ு பதாமிகாமுக்ு க யமாகா
கவிவ க்ு காரவிண்ு டியாப ரசி்ு சி வவகள ல்ு ாஒவ்ு ற.ா
ரநாய்ு .ாஅதிற்ு காவாதர்ு ுகள்ு ாஎங்ு க ருந்ு தா
விரப்ு ரபாக றதாஎவ்ு றாஉங்ு களக்ு கதி்ு ா
பதிர யாத.ாஇவணயதி்ு தி ல்ு ாநாவ்ு ாபார்ு தி்ு திா
ஒவ்ு ற,ாநாவ்ு ாபமாதி்ு திமாகதி்ு ாதிகவிவலா
றவ்ு வலவ ல்ு ாஇகம்ு ரபாத,ாயாரராாஒருவிர்ு ா
விந்ு தாஅவதிாரமம்ு பகதி்ு தக றார்ு .ாநீங்ு கள்ு ா
ஒருரபாதம்ு ாந வவதி்ு தி ராதிாஒருவிர்ு .ா

ஒவி்ு பவிாருாதிவலமுவறக்ு கம்ு ாஒருாசிங்ு கற்ு பம்ு ா
இருக்ு க றதாஎவ்ு றாஎவக்ு காநம்ு ப க்ு வகா
இருக்ு க றத.ாஅதாஏரராநாடிக்ு ஸ்ு -றகா
இருக்ு கலாம்ு .ாவி ருப்ு பமற்ு றாஅடிவமதி்ு திவதி்ு வதிா
ஒிிப்ு பதிாகாஇருக்ு கலாம்ு .ாஅவவவிருக்ு கம்ு ா
விாக்ு கர வமயாகாஇருக்ு கலாம்ு .ா
பதிாிில்ு நட்ு பமாகாஇருக்ு கலாம்ு .ாசிமூகா
மாற்ு றமாகாஇருக்ு கலாம்ு .ாஇவணயம்ு ாநமதா
பபர யாநம்ு ப க்ு வக.ாஅதாரவிவலாபசிய்ு க றத.ா
எல்ு லாாஅறிவவியும்ு ாஎல்ு லாருக்ு கம்ு ாக வடக்ு கசி்ு ா
பசிய்ு விதாநாம்ு ாபசிய்ு யக்ு  டியாஒவ்ு ற;ாஅதா



உலகதி்ு வதிாஇவ்ு னம்ு ாசி றந்ு திாஇடமாகாமாற்ு றம்ு ா
எவ்ு றாஉறதி யாகாநாவ்ு ாநம்ு பக ரறவ்ு .ா

(அனஜ்ு ாஸந விாஸ்ு )ாமக ி்ு சி்ு சி ,ாநல்ு லத.ாகார்ு ல்ு ,ா
உங்ு கள்ு ாரநரதி்ு வதிாஎங்ு களக்ு கா
ஒதக்ு க யவமக்ு காநவ்ு றி.ா

(கார்ு ல்ு ாமாலமூதி்ு )ாஉங்ு களக்ு காமிகாமிகாநவ்ு றி.ா

(அனஜ்ு ாஸந விாஸ்ு )ாநாங்ு கள்ு ாஉங்ு கள்ு ா
விிக்ு வகயும்ு ாபநருக்ு கமாகப்ு ாபண பர யும்ு ா
ப ரசி்ு சி வவகவளயும்ு ாஒயர லம்ு ா
ப வ்ு பதிாடர்ு ரவிாம்ு .ாநவ்ு றி.ா

ா©தி ாஒயர்ு ,ா2017.ாPermission
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20-07-1947.ாா ாவமக்ு ரராஎரபாவ வ்ு ாமுவ்ு ாபண்ு டிதிாா ா
ஜவிஹேர்ு லால்ு ாரநருா

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26749023384/in/album-72157668289998920/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26749023384/in/album-72157668289998920/


1948ாா ாரமா ா-ாாய ல்ு ாஜம்ு முாறர்ு ஏஎஎப்ு ாபமஸ்ு ஸல்ு ாா ா
அதி கார களடவ்ு ாப ல்ு மயர்ு ட்ு ஸ்ு ா
வி வளயாகக றார்ுா ா.ாாா

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27322978036/in/album-72157668289998920/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27322978036/in/album-72157668289998920/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27322978036/in/album-72157668289998920/


1948ாா ாரமா ா-ாாய ல்ு ாகஷ்ு ீர ல்ு ாஒருாபடகப்ு ாா ா
ரபாட்ு டிய ல்ுா ா.ாாா

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27258582172/in/album-72157668289998920/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27258582172/in/album-72157668289998920/


1948ாா ாரமா ா-ாாய ல்ு ாவி கமுவறய வ்ு ரபாதாசி ம்ு லாாா ா
இராஜப்ு ாப ரதி ந தி ாமாள வகய ல்ு ாரநருா ா.ாாா

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27285839981/in/album-72157668289998920/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27285839981/in/album-72157668289998920/


சி டப ள்ு யஎம்ு ஜிா ா,ாாாபாகம்ு ாா ா43ா(1930),ாா ாபா ா.ா185.ாா ாநாள்ு ாா ா
இல்ு வலா ா.ாாா

https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-043/CWMG-v043-XLIII-MC-BETA#page/184/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-043/CWMG-v043-XLIII-MC-BETA#page/184/mode/2up


1958ாா ாபசிப்ு டம்ு பர்ு ாா ா20.ாா ாபட்ு டானக்ு கசி்ு ாபசில்ு லம்ு ாா ா
விிிய ல்ு ாதி ருமதி ாஇந்ு தி ராாகாந்ு தி ாஒருாயாக்ு ாீதா
ஏறிசி்ு ாபசில்ு க றார்ுா ா.ாாா

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30159632133/in/album-72157674691709612/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30159632133/in/album-72157674691709612/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30159632133/in/album-72157674691709612/


1954ாா ாடிசிம்ு பர்ு ாா ா6.ாா ாவிருவகாதிந்ு திாசவப்ு ாப ரதி ந தி க்ு ாா ா
கழுடவ்ு ாபசில்ு லதில்ுா ா.ாாா

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30706502881/in/album-72157674691709612/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30706502881/in/album-72157674691709612/




இந்ு தி யாவி வ்ு ாப ரதிமராவாமாண்ு பமிகா
பண்ு டிதிாஜவிஹேர்ு லால்ு ாரநருாா ா1949ாா ாஅக்ு ரடாபர்ு ாா ா
28ா ாாாாாஇல்ு ாசி காரகாுக்ு கசி்ு ாபசிவ்ு றரபாதாதி ருா ா.ாாாவி ல்ுா ா
ஸ்ு மிதி்ுா ா-ாாஇவ்ு ாபண்ு வணவயசி்ு ாபசிவ்ு றாா ா
பார்ு க்ு க றார்ுா ா,ாாாஅபமர க்ு காவி வ்ு ாஇந்ு தி யதி்ு ாதூதிர்ு ாா ா
தி ருமதி ாவி ஜயலட்ு சுமியும்ுா ா,ாாாதி ருமதி ாஇந்ு தி ராாா ா
காந்ு தி யும்ு ாஉடவ ருக்ு க வ்ு றவர்ுா ா.ாாா

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27323192686/in/album-72157669011055206/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27323192686/in/album-72157669011055206/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27323192686/in/album-72157669011055206/


ப ரதிமர்ு ாதி ருா ா.ாாாஜவிஹேர்ு லால்ு ாரநருும்ு ாதி ருமதி ாா ா
இந்ு தி ராாகாந்ு தி யும்ு ாபட்ு டானக்ு கசி்ு ாபசில்ு லம்ு ா
விிிய ல்ு ாதி ரபதி்ுா ா-ாாபட்ு டாவ்ு ாஎல்ு வலய ல்ு ாசவாா ா
மக்ு கள்ு ாகடியரசி வ்ு ாபஜவரல்ு ாடாங்ு ாகவிாவ்ு ா
சிானடவ்ு ாா ா(ாாஇடதாரகாடிா ா)ாா ாகாணப்ு பகக றார்ு கள்ுா ா.ாா

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30795078305/in/album-72157674691709612/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30795078305/in/album-72157674691709612/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30795078305/in/album-72157674691709612/


கலாபள்ு ளதி்ு திாக்ு க வ்ு ாநாட்ு கப்ு பறாநடவக்ு ா
கவலஞர்ு களடவ்ு ாதி ருமதி ாஇந்ு தி ராாகாந்ு தி ய வ்ு
ந ிற்ு படம்ுா ா.ா1958ாா ாஜவவிர ாா ா29.ாா ா

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30163303774/in/album-72157674691709612/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30163303774/in/album-72157674691709612/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30163303774/in/album-72157674691709612/


சி டப ள்ு யஎம்ு ஜிா ா,ாாாபாகம்ு ாா ா14ா(1917-18)),ாா ாமுகப்ு பா ா,ாாா
1918ா ாாாாாஇல்ு ாகாந்ு தி ஜிா ா.ாாா

https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-014/CWMG-v014-XIV-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-014/CWMG-v014-XIV-MC-BETA#page/n9/mode/2up


சி டப ள்ு யஎம்ு ஜிா ா,ாாாபாகம்ு ாா ா78ா(1944),ாா ாமுகப்ு பா ா.ாா

https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-078/CWMG-v078-LXXVIII-MC-BETA#page/n9/mode/2up


சுயாட்ு சி  வி தி கள்ு  ீதிான குறி்ு ப 

கார்ு ல்ு  மாலமதி்ு , கலஃரிார்ு ன யா, 2017 
டிசிம்ு ிர்ு  4-25 

அக்ு ரடாபர்ு ாஇறதி ய ல்ு ாஇந்ு தி யாவி மருந்ு தா
தி ரும்ு ப விந்ு ரதிவ்ு .ாமுவ்ு பாமுடிக்ு கப்ு படாமல்ு ா
வி ட்ு கசி்ு ாபசிவ்ு றாபண கள்ு ,ாபயணதி்ு தி வ்ு ரபாதா
ரசிர்ு ந்ு தாபகாண்ு டாபதி யாபண கள்ு ாஎவ்ு னம்ு ா
பவிள்ு ளதி்ு வதிாஎதி ர்ு பகாள்ு ளா
ரவிண்ு டிய ருந்ு தித.ாஅவிற்ு றில்ு ாமிகாமுக்ு க யமாகா
இருந்ு திவவிாநீதி மவ்ு றாவிிக்ு ககள்ு .ாஅவவிா
அவவதி்ு தி ற்ு கம்ு ாஎவ்ு ாகவிவம்ு ாரதிவவிப்ு பட்ு டத.
றவால்ு ாமுதிமல்ு ாஎவக்ு காகாரநரம்ு ாஒதக்ு க க்ு ா
பகாண்ு ரடவ்ு ா

எவதாஅலவிலகதி்ு தக்ு காபவிள ரயாபமாதி்ு திம்ு ா
463ாபுண்ு காஎவடயுள்ு ளாஒவ்ு பதாபபர யா
பபட்ு டிகள்ு ாஎவக்ு காகக்ு ாகாதி்ு தி ருந்ு திவ.ா
அவிற்ு றிமருந்ு திவவிா312ாபதி்ு திகங்ு கள்ு .ாகாந்ு தி ா
தி வரப்ு படதி்ு வதிதி்ு ாதியார க்ு காறயதி்ு திம்ு ாபசிய்ு யா



ர சி்ு சிட்ு ாறட்ு டவ்ு பரராாப ரபாபயவ்ு பகதி்ு தி யா
பதி்ு திகங்ு கள்ு ாஇவவி.ாஅவிரதாமரணதி்ு தி ற்ு கப்ு ா
ப றகாஅவிருவடயாதியார ப்ு பாளர்ு கள ல்ு ா
ஒருவிர்ு ா2015இல்ு ாஇவிற்ு வறாஏலதி்ு தி ல்ு ாஎகதி்ு திார்ு .
அண்ு வமய ல்ு ாஅவிர்ு ாகாவ்ு சில்ு ாபஜவரலம்ு ா
இந்ு தி யதி்ு ாதூதிருமாவாஅரசிாக்ு வகதி்ு ா
பதிாடர்ு பபகாண்ு க,ாஇப்ு ாபதி்ு திகங்ு கவளா
நவ்ு பகாவடயள க்ு கப்ு ாபயனள்ு ளாஇடம்ு ா
ஏதிாவிதாபதிர யுமாாஎவ்ு றாரகட்ு டார்ு .ாதூதிர்ு ா
எவ்ு வவக்ு ாவககாட்ு ட,ாஅக்ு கப்ு பற்ு ாசிரக்ு கா
இறதி யாகாவிந்ு தாரசிர்ு ந்ு தித.ா

அசி்ு ாரசிகர ப்ு பாஉண்ு வமய ல்ு ாநம்ு பாஇயலாதிதிாகா
இருந்ு தித.ாபபட்ு டிகள ல்ு ாஒவ்ு றில்ு ா
அப்ு படதி்ு தி ற்ு காவாஅசில்ு ாதி வரக்ு கவதிா
எழதி்ு தகள்ு ,ாவிருபசிலுக்ு ாகணக்ு காஒதக்ு கக,ா
படாஅவிப்ு பாவணகள்ு ,ாஏலவி கதி ாஇரசத,ா
பட்ு டியல்ு ாமுதிமயவவிாஇருந்ு திவ.ாஅந்ு திப்ு ா
பதி்ு திகங்ு கள ல்ு ாப யாரரலால்ு ாநய்ு யார வ்ு ாஎட்ு கப்ு
பகதி ாகாந்ு தி -விரலாற,ாகாந்ு தி ாபதிாகப்ு பா
நல்ு கள வ்ு ாபாகங்ு கள்ு ாரபாவ்ு றாஏற்ு பகவரவிா



எவ்ு வ டமிருந்ு திாநல்ு களம்ு ாஇருந்ு திவ.ா
றவால்ு ாஅக்ு கப்ு பற்ு ாசிரக்ு க ல்ு ,ாகாந்ு தி ய வாலம்ு ா
காந்ு தி வயப்ு ாபற்ு றியும்ு ாறக்ு கப்ு பட்ு டாநவிஜவிவ்ு ா
அறக்ு கட்ு டவளாநல்ு களம்ு -இவவிாநாவ்ு ா
இதவிவராபார்ு க்ு காதிவவி-இருந்ு திவ.ா

எள திாகாஅஞ்ு சிமல்ு ாஅனப்ு பதி்ு ாதிக்ு கா47ா
பதி்ு திகங்ு கவளாநாவ்ு ாரதிர்ு ந்ு பதிகதி்ு ரதிவ்ு .ா
அவிற்ு றில்ு ாஜி.ாடி.ாப ர்ு லாாகாந்ு தி யுடவ்ு ாபகாண்ு டா
கடிதிதி்ு பதிாடர்ு ப வ்ு ா4ாபா'கசி்ு ாரசிகர ப்ு பாரபாவ்ு றா
சி லாமாண க்ு கங்ு களம்ு ாஇருந்ு திவ.ாகாந்ு தி ாதிாம்ு ா
பகால்ு லப்ு பட்ு டரபாதாப ர்ு லாவி வ்ு ா
மாள வகய ல்ு ாதிங்ு க ய ருந்ு திார்ு .ாஅவிர்ு கள்ு ா44ா
றண்ு ககளாகாஅடிக்ு கடிாகடிதிதி்ு ாபதிாடர்ு ப ல்ு ா
இருந்ு திவர்ு .ா

ரமலம்ு ாஎவ்ு ாஅலவிலகதி்ு தி ற்ு காபவிள ரய,ாநாவ்ு ா
விருவி தி்ு தி ருந்ு திாரநருவி வ்ு ாரதிர்ு ந்ு பதிகதி்ு திா
பவடப்ு பகள வ்ு ாமிகாஅண்ு வமப்ு ாபகதி கள்ு ா
ஒவ்ு பதம்ு ,ாநம்ு பமுடியாதிாஅளுாமிகப்ு ாபபர யா
பதி்ு திகங்ு களாவாவி கதிவலக்ு காவா



ரபாராட்ு டதி்ு தி வ்ு ாமூலாறவிணங்ு களாவாபலா
பாகங்ு கவளக்ு ாபகாண்ு டாபதிாகதி யும்ு ா
இருந்ு திவ.ாமூலாறவிணங்ு கள்ு ாஎவக்ு கப்ு ா
ப டிதி்ு திமாவாவிரலாற்ு றாசி ர யர்ு கள ல்ு ா
ஒருவிராவாசிப்ு யசிாசாபட்ு டாசி்ு சிார்ு யாவி வால்ு ா
பதிாகக்ு கப்ு பட்ு டவவி.ாஇவவிாயாவிற்ு வறயும்ு ா
ரசிகர தி்ு தக்ு ாபகாண்ு கா'ஸ்ு ரகவ்ு 'ாபசிய்ு விதிற்ு காகா
இவணய-றவிணக்ு ாகாப்ு பகதி்ு தி ற்ு காஎகதி்ு தசி்ு ா
பசிவ்ு ரறவ்ு .ா

இப்ு ாபபாருள்ு கவளசி்ு ாரசிகர தி்ு தக்ு ா
பகாண்ு டிருந்ு திரபாத,ாதூதிர்ு ாஅரசிாக்ு ாஎவ்ு வவா
ரவிபறாருாரமவ்ு மகனக்ு காஅறிமுகப்ு ா
பகதி்ு தி வார்ு .ாஅவிர டமும்ு ா
நவ்ு பகாவடயள க்ு கபவிவாஇந்ு தி யாவவிப்ு ா
பற்ு றியாமிகப்ு ாபபர யாபதி்ு திகசி்ு ாரசிகர ப்ு பாஒவ்ு றா
இருந்ு தித.ாகப்ு பற்ு ாகட்ு டணதி்ு வதிசி்ு ாபசிலதி்ு திா
நாவ்ு ாஒப்ு பக்ு ாபகாண்ு ரடவ்ு .ாவி வரவி ல்ு ா763ா
புண்ு காகட்ு டணம்ு ாபசிலதி்ு திரவிண்ு டியா212ா
பபரும்ு ாபதி்ு திகங்ு கவளக்ு ாபகாண்ு டா25ா
பபட்ு டிகள்ு ாவிந்ு தரசிர்ு ந்ு திவ.ாஇவி்ு விளுா



பதி்ு திகங்ு கள்ு ாஇருந்ு திதிால்ு ,ாநாவ்ு ாரமலம்ு ாபதி்ு திகா
அலமார கள்ு ாவிாங்ு காரவிண்ு டிாவிந்ு தித.ாறவால்ு
அதாஏற்ு கதி்ு திக்ு காபசிலுதிாவ்ு .ா

கவின ி்ு வி ரவிணை்ு ட முவனயும்ு  நதி மன்ு ு 
விிக்ு ககள்ு  

நவிம்ு பர ல்ு ாஎவதாதிவலயாயாபண ா
நீதி மவ்ு றதி்ு தி வ்ு ாநவடமுவறகவளா
கவிவ ப்ு பதிாகாஇருந்ு தித.ாமுதிமல்ு ாஇந்ு தி யா
விிக்ு ககள்ு .ாநாங்ு கள்ு ா2015ாடிசிம்ு பர ல்ு ாதி ல்ு மா
உயர்ு நீதி ாமவ்ு றதி்ு தி ல்ு ாஒருாபபாதநலாவிிக்ு கப்ு ா
பதி ுாபசிய்ு தி ருந்ு ரதிாம்ு .ாஇந்ு தி யாவி ல்ு ,ா
பபாதவிாகாஒரராசிமயதி்ு தி ல்ு ாஇரண்ு கா
கட்ு சி களக்ு காஎதி ராகாவிிக்ு கப்ு ாபதி யா
ரநர்ு க றத:ாஎதி ர்ு க்ு கப்ு பகம்ு ாமுகவமகள்ு ,ாஇங்ு க,ா
இந்ு தி யதி்ு ாதிராந ர்ுணயதி்ு ாதவறாமற்ு றம்ு ாஇந்ு தி யா
அரசிாங்ு கமாகாஇருந்ு திவ.ாஅதி்ு தவறாமுதிமல்ு ா
பதி லள க்ு கவி ல்ு வல.ாறவால்ு ாநீதி மவ்ு றம்ு ா
சிற்ு ரறாஇவசிவி தி்ு திாப றக,ா2016ாஜூவ ல்ு ாஎங்ு கள்ு ா
ரகட்ு ப ற்ு காஒருவி திமாகாபதி லள தி்ு திார்ு கள்ு .ா



றவால்ு ாவமயாஅரசுாதி ரும்ு பதி்ு தி ரும்ு பா
எதி ர்ு வி வவாபர யாமரலாஇருந்ு தித.ா
எதி ர்ு வி வவாபர யாதிதாமட்ு கமல்ு ல,ாஅவிர்ு கள்ு ா
நீதி மவ்ு றதி்ு தி ற்ு கம்ு ாவிரவி ல்ு வல.ா

ந ஷிதி்ு ாரதிசிாய்ு ாந றவிவதி்ு தி வ்ு ா
விிக்ு கறிஞர்ு கள்ு ாஇப்ு படிப்ு பட்ு டா
நவடமுவறவயப்ு ாபலமுவறா
சிந்ு தி தி்ு தி ருந்ு திவர்ு .ாஒவி்ு பவிாருாமுவறாஅவிர்ு கள்ு
நீதி ாமவ்ு றதி்ு தி ற்ு காவிரும்ு ரபாதம்ு ாஅரசிாங்ு கம்ு ா
எவிவரயும்ு ாஅனப்ு பவிதி ல்ு வல.ாஉண்ு வமய ல்ு ா
திரந ர்ுணயதி்ு ாதவறயும்ு ா டாமுதிமல்ு ா
விரவி ல்ு வல.ாஒருமுவறாஒருவிர்ு ாவிந்ு திரபாதா
இந்ு தி யாவி மருந்ு தாஎவக்ு கதி்ு ாபதிாவலரபசி ா
அவிப்ு பாவிந்ு திதாந வவவி ருக்ு க றத.ாறவால்ு
நீதி மவ்ு றம்ு ாஅவிவரதி்ு ாதிரந ர்ுணயதி்ு ாதவறா
சிார்ு பாகவிா,ாஅல்ு லதாவமயாஅரசுாசிார்ு பாகவிா-ா
எதிவ்ு ாசிார்ு பாகாவிந்ு தி ருக்ு க றர்ு கள்ு ாஎவ்ு றா
ரகட்ு டத.ாஅவிருக்ு கதி்ு ாபதிர யவி ல்ு வல.ா
அதிவால்ு ாயார்ு ாசிார்ு பாகாஎவாஅறியாஅவிர்ு ா
தி ருப்ு ப ாஅனப்ு பப்ு ாபட்ு டார்ு .ா



நவிம்ு பர்ு ா13ாஅவ்ு றாஎங்ு களக்ு காமற்ு பறாருா
ரகட்ு பாஇருந்ு தித.ாவமயாஅரவசிாவிரசி்ு பசிால்ு மக்ு ா
ரகட்ு டாநாவ்ு காவிதாமுவறாஇத.ாஒருரவிவளா
நாவ்ு காஎவ்ு பதாஒருாமந்ு தி ராஎண்ு ணாகா
இருக்ு கலாம்ு .ாதிரந ர்ுணயதி்ு ாதவறய வ்ு ாபதி ரலா
வமயாஅரசி வ்ு ாபதி லாகும்ு ாபகாள்ு ளப்ு பகம்ு ா
எவ்ு றாநீதி யவவிாவி தி தி்ு தித.ா2018ாப ப்ு ரவிர ா27ா
அவ்ு றாவிாய்ு பமாிிாவி விாதிதி்ு தி ற்ு காவா
றவணாஇடப்ு பட்ு டத.ாஇதாமிகாறசி்ு சிர யமாவா
ஒவ்ு ற.ாஇரண்ு காறண்ு ககள்ு ாஎழதி்ு தரவிவல,ா
பசியல்ு முவறகளக்ு கப்ு ாப றகாதிகதி க்ு ரகற்ு பா
எங்ு கள்ு ாவிிக்ு காரகட்ு கப்ு படாஇருந்ு தித.ா

அவ்ு றாமாவலரயாநாவ்ு ாஇரண்ு டாம்ு ா
விிக்ு க ற்ு காகாஜியார்ு ஜியாவி லள்ு ளா
அட்ு லாண்ு டாுக்ு காஒருாவி மாவதி்ு வதிப்ு ா
ப டிதி்ு தசி்ு ாபசில்ு லாரவிண்ு டிய ருந்ு தித.ா
ஜியார்ு ஜியாாஅரசுாநாவ்ு ாஒருவி திா
பயங்ு கரவிாதிதி்ு வதிசி்ு ாபசியல்ு பகதி்ு தவிதிாகக்ு ா
கற்ு றம்ு ாசிாட்ு டிய ருந்ு தித.ாகாரணம்ு ,ா
கட்ு டணமிவ்ு றிாஎவிரும்ு ாஇவணயதி்ு தி ல்ு ா



படிக்ு கமாறாஜியார்ு ஜியாவி வ்ு ாஅதி காரபர்ு விா
வி தி தி்ு ாபதிாகப்ு வபாவி ளக்ு கதி்ு தடவ்ு ா
பதி வி ட்ு டிருந்ு ரதிவ்ு .ாதிங்ு கள்ு ாபதி ப்ு பர வமவயா
இதாீறிவி ட்ு டதிாகாஅரசுக்ு கதி்ு ாரதிாவ்ு றியத.ா
ஜியார்ு ஜியாாசிட்ு டமவ்ு றதி்ு ாதிவலவிருக்ு கா
இதபற்ு றிாவி ளக்ு க ாஎண்ு ணற்ு றாகடிதிங்ு கள்ு ா
அனப்ு ப ாய ருந்ு ரதிவ்ு .ாஅபமர க்ு காஐக்ு க யா
நாட்ு டில்ு ாஇந்ு திாவி தி களக்ு கப்ு ாபதி ப்ு பர வமா
க வடயாத.ாஏபவவ ல்ு ாஇசி்ு சிட்ு டங்ு கள வ்ு ா
உர வமாமக்ு களவடயரதி.ாறவால்ு ாஎவ்ு ா
வி ளக்ு கங்ு கள்ு ாஅதி கார கள்ு ீதாபபருமளுா
திாக்ு கதி்ு வதிாஏற்ு பகதி்ு திவி ல்ு வல.ா

ஒவ்ு வறதி்ு ாபதிள ுபகதி்ு தி க்ு ாபகாள்ு ரவிாம்ு .ா
ஜியார்ு ஜியாாசிட்ு டமவ்ு றதி்ு தி வ்ு ாஒவி்ு பவிாருா
திவ சி்ு ாசிட்ு டமும்ு ாஇசி்ு ாபசிாற்ு களடவ்ு ா
பதிாடங்ு கக றத:ா"ஒருாவி தி .ாஜியார்ு ஜியாவி வ்ு ா
அதி காரபர்ு விாவி தி வயதி்ு ாதி ருதி்ு திம்ு ா
பசிய்ு விதிற்ு காவாவி ளக்ு கம்ு ."ாஜியார்ு ஜியாவி ல்ு ா
ஒரராஒருாஅதி காரபர்ு விசி்ு ாசிட்ு டம்ு திாவ்ு ாஉண்ு க.ா
அதாஇததிாவ்ு .ாபதி ப்ு பர வமாஅரசி வ்ு ாபபயரால்ு



இருந்ு தித.ாஅதாஅந்ு ந லதி்ு தி வ்ு ாசிட்ு டம்ு .ாஎவதா
நவ்ு காரலாசி தி்ு திாகருதி்ு தி வ்ு படிாஅதா
அரசிாங்ு கதி்ு தி வ்ு ாஓர்ு ாறவண.ா

அரசி வ்ு ாந வலப்ு பாகாஇததிாவ்ு .ாஅவிர்ு கள்ு ா
ஜியார்ு ஜியாவி வ்ு ாஅதி காரபர்ு விசி்ு ாசிட்ு டா
வி ளக்ு கதி்ு வதிதி்ு ாதியார க்ு காஒருா
வி ற்ு பவவயாளவரப்ு ாபயவ்ு பகதி்ு தி வார்ு கள்ு .ா
சிட்ு டதி்ு தக்ு கப்ு ாபதி ப்ு பர வமாஒருரவிவளா
இல்ு லாமமருக்ு கலாம்ு ாஎவாஅவிர்ு கள்ு ாஒப்ு பக்ு ா
பகாண்ு டாலம்ு ,ாஅதிவ்ு ாவி ளக்ு குவராீதா
அரசி வ்ு ாரபரால்ு ாதிங்ு களக்ு காஅதி காரம்ு ாஉண்ு கா
எவ்ு றாநம்ு ப வார்ு கள்ு .ா

அதி காரபர்ு விாவி தி க்ு கப்ு ாபலவிவகா
வி ளக்ு கங்ு கள்ு ாஉண்ு க.ாறவால்ு ாஅவிற்ு றில்ு ா
அரசுாகவிவதி்ு வதிசி்ு ாபசிலதி்ு தி யத,ா
சிட்ு டதி்ு தக்ு கப்ு ாபபாருதி்ு திமாவாநீதி மவ்ு றா
விிக்ு ககள வ்ு ாசுருக்ு கங்ு கள்ு ாபற்ு றியத.ாஅவவிா
அவிர்ு கள வ்ு ாவி ற்ு பவவயாளரால்ு ா
தியார க்ு கப்ு பட்ு டவ.ாஅவிருக்ு கப்ு ாபலாநறா



டாலர்ு களக்ு காஅவதிாவி ற்ு காமுழவமயாவா
உர வமாதிராவி ட்ு டால்ு ாஅதி காரபர்ு விாவி தி வயதி்ு
தியார க்ு காஅவிருக்ு காஊக்ு கம்ு ாஇருக்ு காதா
எவ்ு றம்ு ாஇதாவிர ாபசிலதி்ு தரவிாருக்ு கா
எண்ு ணற்ு றாமில்ு மயவ்ு ாபசிலுாவவிக்ு கக்ு  கம்ு
எவ்ு றம்ு ாஅரசுாகருதி யத.ாஒருாதிவ நபருக்ு கா
ஏகரபாகசி்ு ாசிலவகாஅள ப்ு பதிவ்ு ாவிாய லாகா
அவிர்ு கள்ு ாவிர ாபசிலதி்ு தரவிாருக்ு காஒருாநல்ு லா
ஏற்ு பாகாபசிய்ு விதிாகாந வவதி்ு திார்ு கள்ு .ா

இந்ு திாவி ளக்ு கம்ு ாஒருரவிவளாஜியார்ு ஜியாா
அரசுமவவய வ்ு ா டங்ு கள ல்ு ா
எதி பராமதி்ு தி ருக்ு கலாம்ு .ாறவால்ு ாஎவதா
அனபவிதி்ு தி மருந்ு தாஒருா
விாடவகவிண்ு டிய ரலா,ாமதக்ு  டதி்ு தி ரலாா
நாவ்ு ாசிந்ு தி தி்ு திாஎவிரும்ு ,ாஅல்ு லதாநாவ்ு ாரபசி யா
மாணவிர்ு களம்ு ாஅரசி வ்ு ாந வலப்ு பாட்ு வடப்ு ா
பர ந்ு தபகாண்ு டதிாகதி்ு ாபதிர யவி ல்ு வலாஎவ்ு றா
 றரவிவ்ு .ாஅரசி வ்ு ாஒரராஒருாசிட்ு டதி்ு வதிா
நீங்ு கள்ு ாரபசிக்ு  டியாதண்ு ககளாகும்ு ,ா



ரபசிமுடியாதிாதண்ு ககளாகும்ு ாஉவடதி்ு தசி்ு ா
சி வதிக்ு காமுடியாத.ா

மாவிட்ு டாநீதி யகங்ு கள வ்ு ாசி லாசிட்ு டா
நலகங்ு கள ல்ு ாஅதிவ்ு ாஒருாப ரதி வயாஅரசுா
வவிதி்ு தி ருக்ு க றத,ாறகரவிாஅதாமக்ு களக்ு கக்ு ா
காணக்ு ாக வடக்ு க றதாஎவ்ு றாபகாள்ு வகவயசி்ு ா
சி ரமதி்ு தடவ்ு ாஅரசுா றாமுவவந்ு தித.ாஎவ்ு ப சி ா
பசிய்ு தி ாஇதி்ு திவகயாப ரதி கவளாநீதி யகா
நலகங்ு கள ல்ு ாரதிடிாஒருாபலவாய்ு ுாஅறிக்ு வக
தியார்ு ாபசிய்ு தித.ாபபரும்ு பாலாவாஇடங்ு கள ல்ு ா
இந்ு திசி்ு ாசிட்ு டங்ு கள்ு ாஒருாப வ்ு வவறய ல்ு ாபட்ு டப்ு ா
பட்ு டிருந்ு திவ,ாஅல்ு லதாஅப்ு பதி்ு திகங்ு கள்ு ா
பதிாவலந்ு தாரபாய ருந்ு திவாஅல்ு லதா
பாி்ு பட்ு டிருந்ு திவாஎவ்ு றாஅவிர்ு கள்ு ா
கண்ு டார்ு கள்ு .ாஎவ்ு ப சி ாஇந்ு திாஅறிக்ு வகக்ு காகா
எம்ு மிாவி ருவதிப்ு ாபபற்ு றத.ா

அனமதி ய வ்ு றிாஜியார்ு ஜியாவி வ்ு ா
அதி காரபர்ு விாவி தி வயப்ு ாபயவ்ு பகதி்ு திா
முடியாமல்ு ாரபாவவிவ்ு ாநாவ்ு ாமட்ு கமல்ு ல.ா



மாவிட்ு டாநீதி மவ்ு றதி்ு தி ல்ு ாமுவ்ு வவிக்ு கப்ு பட்ு டா
எங்ு கள்ு ாஅறிக்ு வககள ல்ு ாஒவ்ு ற,ாஎபாஸ்ு ட்ு ரகஸ்ு
எவ்ு றாசிட்ு டாஅள ப்ு பக்ு ாகழமதி்ு தி மருந்ு தா
விந்ு தித.ாஎபாஸ்ு ட்ு ரகஸவ்ு ாஉயர்ு ந ர்ு விாகா
அதி கார யும்ு ாஉடவ்ு ாந றவிவருமாவாஎட்ு ா
விால்ு டர்ு ஸ்ு ,ாஎவதாஇயக்ு கநர்ு ாகழவி வ்ு ாநீண்ு டா
காலாஉறப்ு ப வர்ு .ாஎபாஸ்ு ட்ு ரகஸ்ு ,ாஅவவதி்ு தா50
மாகாணங்ு களக்ு கமாவாசிட்ு டங்ு கள்ு ாமற்ு றம்ு ா
சிட்ு டவி தி கள்ு ாக வடக்ு கமாறாபசிய்ு தவிந்ு தித.ா
மாகாணாவிிக்ு கறிஞர்ு ாசிங்ு கங்ு களடவ்ு ாரபரம்ு ா
பசிய்ு தாபபறவிவதிாஇதிற்ு காவாமுதிவ்ு வமயாவ
விிியாகக்ு ாபகாண்ு டிருந்ு தித.ா

ஜியார்ு ஜியாவி வ்ு ாஅரசுாவிிக்ு கறிஞர்ு ா
சிங்ு கதி்ு தி ற்ு க-அதிாவிதாஅரசி வ்ு ா
விிக்ு கறிஞர்ு கள்ு ாஎல்ு லாவரயும்ு ா
ப ரதி ந தி களாகக்ு ாபகாண்ு டாஅவமப்ு ப ற்ு க,ா
எபாஸ்ு ட்ு ரகஸ்ு ாஅதி காரபர்ு விசி்ு ாசிட்ு டம்ு ா
விிங்ு கம்ு ாஅவமப்ு பாகா
ந யமிக்ு கப்ு பட்ு டிருந்ு தித.ாஅதிவால்ு ாசிங்ு கதி்ு தி ல்ு ா
உறப்ு ப வராகாஇருந்ு திாவிிக்ு கறிஞர்ு ாஎவிரும்ு ா



எபாஸ்ு ட்ு ரகஸல்ு ாஇலவிசிமாகசி்ு ாசிட்ு டங்ு கவளப்ு ா
பபறலாம்ு .ாஎபாஸ்ு ட்ு ரகஸ்ு ,ாஅரவசியும்ு ா
அவிர்ு கள்ு ாவி ற்ு பவவயாளவரயும்ு ாஅணக ா
அதி காரபர்ு விாவி தி க்ு காஉர மம்ு ாவிிங்ு கமாறா
ரகட்ு டத.ாஅவதிப்ு ாபபற்ு றால்ு ாஅதா
ஜியார்ு ஜியாவி வ்ு ாஒரராஅதி காரபர்ு விசி்ு ா
சிட்ு டதி்ு வதிாஜியார்ு ஜியாவி வ்ு ா
விிக்ு கறிஞர்ு களக்ு காவிிங்ு காமுடியும்ு .ாறவால்ு ா
"எந்ு திாஒருாவி வலக்ு கம்ு "ாஎபாஸ்ு ட்ு ரகஸ்ு ா
ஜியார்ு ஜியாவி வ்ு ாஅதி காரபர்ு விசி்ு ா
சிட்ு டங்ு கவளப்ு ாபயவ்ு பகதி்ு திாஅனமதி ய ல்ு வலா
எவ்ு றாஅவிர்ு கள்ு ா றிவி ட்ு டார்ு கள்ு .ா

நாங்ு கள்ு ாமாவிட்ு டாநீதி மவ்ு றதி்ு தி ல்ு ா
இப்ு ரபாராட்ு டதி்ு தி ல்ு ாரதிாற்ு றப்ு ாரபாரவாம்ு .ா
நீதி பதி ாநாங்ு கள்ு ா றியவதிாஎவி்ு வி திதி்ு தி லம்ு ா
ஏற்ு காவி ல்ு வல.ாநீதி யகாஅலவிலகங்ு கள ல்ு ா
உள்ு ளாநகல்ு கரளாரபாதமாவவவிாஎவ்ு றா
தர்ு ப்ு பள தி்ு தவி ட்ு டார்ு .ாஒருாதிவ ப்ு பட்ு டா
வி யாபார ாசிட்ு டங்ு கவளாஎகதி்ு தக்ு ாபகாண்ு கா
நீதி மவ்ு றசி்ு ாசுருக்ு கங்ு கவளாஎழதி ய ருந்ு திால்ு ,ா



அந்ு திசி்ு ாசுருக்ு கங்ு கள்ு ாபதி ப்ு பர வமக்ு கா
றட்ு பகம்ு ாஎவ்ு றாகருதி்ு வதிாஅவிர்ு ா
முவ்ு வவிதி்ு திார்ு .ாஅதி காரபர்ு விாவி தி வயாநாவ்ு ா
வி ந ரயாகம்ு ாபசிய்ு யரவிா,ாஎவதா
இவணயதிளதி்ு தி ல்ு ாஅவதிப்ு ாபற்ு றிா
எவி்ு வி திதி்ு தி லம்ு ாஎகதி்ு தவரக்ு கரவிாா டாதா
எவ்ு றாதிவடயாவணாஇட்ு டார்ு .ாசிட்ு டதி்ு வதிப்ு ா
ரபசுவிதி மருந்ு தா ட்ு டாட்ு சி தி்ு ாதிவடய வ்ு ா
மூலமாகாஎவ்ு ாவிாய்ு ாஅவடக்ு கப்ு பட்ு கவி ட்ு டத.ா

நீதி மவ்ு றாவிிக்ு ககள வ்ு ாசுருக்ு கங்ு கள்ு ாதிவ யார்ு
மூலமாகதி்ு ாதியார க்ு கப்ு ாபட்ு டால்ு ாஅவவிா
பதி ப்ு பர வமாபகாண்ு டவவிாஎவ்ு றாகருதி்ு வதிா
நாங்ு கள்ு ாஏற்ு றக்ு ாபகாண்ு ரடாம்ு .ாறவால்ு ா
ஜியார்ு ஜியாவி வ்ு ாஅதி காரபர்ு விாவி தி ,ாஏரதிாா
ஒருாஅதி காரபர்ு விமற்ு றாதிவ யார்ு ாபதிாகப்ு பல்ு ல
எவ்ு பதம்ு ,ாஜியார்ு ஜியாவி வ்ு ாஅரசுதி்ு ாதிவலவமா
அதி காரதி்ு தி வ்ு ாபபயரால்ு ாபவிள ய டப்ு ாபபற்ு றா
தி ட்ு டவிட்ு டமாவாஅதி காரபர்ு விசி்ு ாசிட்ு டம்ு ா
எவ்ு பதம்ு ாஎங்ு கள்ு ாவிாதிமாகம்ு .ாஉண்ு வமய ல்ு ,ா
அந்ு திாவி தி ய வ்ு ா1-1-1ாப ர ு,ா"அதி காரா



பர்ு விமற்ு றாபதிாகப்ு பகவளப்ு ா
பயவ்ு பகதி்ு தரவிார்ு ாதிாங்ு கள்ு ாரபர ிப்ு பா
அவடவிதிவ்ு ாஅடிப்ு பவடய ரலரயாஅவி்ு விாறா
பசிய்ு யாமுடியும்ு "ாஎவ்ு றா றக றத.ா

இப்ு ரபாதாநாங்ு கள்ு ாபதி ரவாராம்ு ாசுற்ு றாக,ா
அபமர க்ு காமுவறிட்ு காநீதி மவ்ு றதி்ு தி வ்ு ா
முவ்ு வால்ு ாறஜராரவாம்ு .ாஇப்ு ரபாதா
வி ஷயங்ு கள்ு ாசிற்ு ரறாரவிகமாகாநகர்ு ந்ு திவ.ா
நாங்ு கள்ு ாஎங்ு கள்ு ாமுவறிட்ு காஅறிக்ு வகவயா
2017ாஏப்ு ரல்ு ா7றம்ு ாநாள்ு ாதிாக்ு கல்ு ாபசிய்ு ரதிாம்ு .ா
எங்ு கள்ு ாமுவறிட்ு கசி்ு ாசுருக்ு கம்ு ாரமா17றம்ு ாரதிதி 
அனப்ு பப்ு ாபட்ு டத.ாமுவறிட்ு கசி்ு ாசுருக்ு கம்ு ா
திாக்ு கல்ு ாபசிய்ு யப்ு ாபட்ு டால்ு ,ாஎங்ு கள்ு ா
ந வலப்ு பாட்ு வடாறதிர க்ு காவி ரும்ு பம்ு ா
பவிள யார்ு ாஎவிராய னம்ு ாதிங்ு கள்ு ாநீதி யவவி-
நட்ு பா(றமிகஸ்ு ாக்ு யரர)ாமனவவிாரமா24ாவிவரா
அள க்ு கலாம்ு .ா

எங்ு கள்ு ாசிார்ு பாகாமூவ்ு றாசுருக்ு கங்ு கள்ு ா
அள க்ு கப்ு பட்ு டவ.ாமுதிலாவிதாகடிவமசி்ு ா



சுதிந்ு தி ரசி்ு ாசிமுதிாயதி்ு தி மருந்ு தாஅள க்ு கப்ு பட்ு டா
சி றப்ு பாவாஒவ்ு ற.ாஅதி ல்ு ாஏசி எல்ு யாமுக்ு க யப்ு ா
பங்ு ரகற்ு றத.ாபதிற்ு காஏி்ு வமசி்ு ாசிட்ு டாவமயம்ு ா
ரபாவ்ு றாப றாகழக்ு கள்ு ாஅதி ல்ு ாரசிர்ு ந்ு தி ருந்ு திவ.ா
ஸ்ு டாவ்ு எரபார்ு காசிட்ு டப்ு பலதி்ு தி வ்ு ாசிட்ு டா
மருதி்ு தவிவமயம்ு ாமற்ு பறாருாசுருக்ு கதி்ு வதிதி்ு ா
திாக்ு கல்ு ாபசிய்ு தித.ாசிாதிாரணாமக்ு களக்ு கசி்ு ா
சிட்ு டம்ு ாஎள திாகக்ு ாக வடக்ு கமாறாபசிய்ு யும்ு ா
பபருமுயற்ு சி கள ல்ு ாஈகபட்ு ட,ஊதி யம்ு -கருதம்ு ,ா
மற்ு றம்ு ாஊதி யம்ு -கருதிாப்ு ாபதவமயாக்ு கக்ு ா
கழக்ு கள வ்ு ாஅவமப்ு பசி்ு ாசிார்ு ப ல்ு ாஅதாபசிய்ு யப்ு
பட்ு டத.ாவிாஷிங்ு டவ்ு ாடி.சி .வயசி்ு ாரசிர்ு ந்ு திா
முதிவ்ு வமயாவாபகாள்ு வகக்ு கழவிாவா
பப்ு ள க்ு ாநாலஜ்ு ாஎவ்ு பதம்ு ாஒருாசுருக்ு கதி்ு வதிதி்ு ா
திாக்ு கல்ு ாபசிய்ு தித.ாஇசி்ு சுருக்ு கம்ு ,ாசிட்ு டப்ு ா
ரபராசி ர யர்ு கள்ு ாமற்ு றம்ு ாநலகர்ு கள வ்ு ாமிகப்ு ா
பபர யாபதிாகதி ய வர்ு ,ாமற்ு றம்ு ாஅபமர க்ு கா
நலகசி்ு ாசிங்ு கம்ு ,ாசிட்ு டநலகங்ு கள வ்ு ா
அபமர க்ு கசி்ு ாசிங்ு கம்ு ாரபாவ்ு றாசிங்ு கங்ு கள வ்ு ா
சிார்ு பாகாஅள க்ு கப்ு பட்ு டத.ாஇதாமிகா



விலவிாவரதிார்ு ாந வல.ாநாவ்ு ாமிகந்ு திாமக ி்ு சி்ு சி ா
யவடந்ு ரதிவ்ு .ா

எங்ு கள்ு ாதிஸ்ு திாரவிஜுகள்ு ாஅள க்ு கப்ு பட்ு டா
ப றகாஅரசும்ு ாஅவி்ு விாரறாபசிய்ு யரவிண்ு கம்ு .ா
2017ாஜூவ்ு ா30ாஅவ்ு றாதிங்ு கள்ு ாசுருக்ு கதி்ு வதிா
அவிர்ு கள்ு ாசிமர்ு ப்ு ப தி்ு திவர்ு .ாஅரசி வ்ு ாசிார்ு பாகா
எவி்ு வி திா'றமிகஸ்ு 'ாசுருக்ு கங்ு களம்ு ாவிராதிா
காரணதி்ு தி வால்ு ாஅரசுக்ு காநண்ு பர்ு கள்ு ாஎவிரும்ு ா
இல்ு வலாஎவ்ு பதாபதிள விாகரவிாபதிர ந்ு தித.

விாய்ு பமாிிாவி விாதிதி்ு தி ல்ு ாஎங்ு களடவ்ு ாரசிரா
அனமதி ாரவிண்ு டிாஏசி எல்ு யாஒருாசி றப்ு பக்ு ா
ரகார க்ு வகவயாஅவவிமுவ்ு ாவவிதி்ு தித.ா
நாங்ு கள்ு ாஉடரவாஒப்ு பக்ு ாபகாண்ு ரடாம்ு !ா
ஜியார்ு ஜியாவி வ்ு ாமிகப்ு ாபகி்ு பபற்ு றா
சிட்ு டந றவிவமாவாறல்ு ஸ்ு டவ்ு ாஅண்ு ாரபர்ு ட்ு -
இல்ு ாபண பர யும்ு ாநவ்ு கறியப்ு பட்ு டா
அறிுசி்ு பசிாதி்ு தாந பணராவாஎமசிபபதி்ு ாரரடர்ு ா
எங்ு கள்ு ாவிிக்ு கறிஞர்ு .ாஅவிருடவ்ு ாஅவிர்ு கள்ு ா
ரசிர்ு ந்ு தாபகாண்ு டவர்ு .ாஎமசிபபதி்ு தம்ு ா



றல்ு ஸ்ு டவ ல்ு ாஅவிரதாசிகாக்ு களம்ு ாஇந்ு திா
விிக்ு க வவசி்ு ாசிமாள க்ு காமாவிட்ு டாமற்ு றம்ு ா
முவறிட்ு காஅவவிகள ல்ு ாமிகப்ு ாபபர யாஅளுா
ரநரதி்ு வதியும்ு ாமுயற்ு சி வயயும்ு ா
பசிலவிிிதி்ு தி ருந்ு திவர்ு .ாஅவிர்ு கள்ு ா
முயற்ு சி கவளாநாவ்ு ாபபர தம்ு ாபாராட்ு டிரவவ்ு .ா

விாய்ு பமாிிாவி விாதிதி்ு வதிாநீதி பதி கள்ு ா
எவி்ு வி திம்ு ாவகயாளக றார்ு கள்ு ாஎவ்ு றா
பார்ு ப்ு பதிற்ு காகாநீதி யவவிாஅவறய ல்ு ா
முவ்ு வாரளாஅமராஇடம்ு ாக வடக்ு காரவிண்ு டிா
நாவ்ு ாமுவ்ு வதிாகரவிாஅட்ு லாண்ு டாுக்ு கா
விந்ு தவி ட்ு ரடவ்ு .ாமுவறிட்ு காஅவவிக்ு ா
ரகட்ு பகள ல்ு ாபபரும்ு பாலம்ு ா"சூடாவ-
இருக்ு வக"ாஎவ்ு பவதிக்ு ாகாணலாம்ு .ாஅதிாவிதா
நீதி பதி கள்ு ாமிகந்ு திாஅளுாரகள்ு வி கவளக்ு ா
ரகட்ு பார்ு கள்ு .ாசி லசிமயங்ு கள ல்ு ாவிிக்ு கறிஞர்ு ,ா
"ரகார்ு ட்ு டார வ்ு ாகவிவதி்ு தி ற்ு க"ாஎவ்ு றா
பதிாடங்ு கவிதிற்ு காமுவ்ு பாகரவிாநீதி பதி கள்ு ா
கறக்ு க ட்ு கக்ு ாரகள்ு வி கவளாவசிதி்ு ா
பதிாடங்ு க வி கவிார்ு கள்ு .ாஎங்ு களதம்ு ா



உறதி யாகாஒருாசூடாவாஇருக்ு வகதிாவ்ு .ா
மூவ்ு றாநீதி பதி களம்ு ாவிிக்ு கறிஞர்ு கவளா
எவி்ு வி திம்ு ாவிாட்ு டிாஎகக்ு கப்ு ாரபாக றார்ு கள்ு ா
எவ்ு பவதிக்ு ாகாண்ு பதி ல்ு ாநாவ்ு ாமிகந்ு திா
மக ி்ு சி்ு சி யவடந்ு ரதிவ்ு .ா

நவிம்ு பர்ு ா16ாவி யாிக்ு க ிவமயவ்ு றாஎங்ு கள்ு ா
முவற.ாநாங்ு கள்ு ாமூவ்ு றாநீதி பதி கள்ு ாகழவி வ்ு ா
முவ்ு ாறஜராரவாம்ு .ாஅவிர்ு கள்ு ாதியாராகரவிா
இருந்ு திார்ு கள்ு .ாஎங்ு கவளக்ு ாககவமயாகா
விறதி்ு திவர்ு ,ாறவால்ு ாஎங்ு கவளவி டா
ஜியார்ு ஜியாாஅரவசிாரமலம்ு ாககவமயாகா
விறதி்ு திவர்ு .ா'வி ளக்ு கங்ு கள்ு ா
அதி காரபர்ு விமாகதி்ு ாரதிவவிய ல்ு வலாஎவ்ு றால்ு ா
ஏவ்ு ாஅதி காரபர்ு விாவி தி ய ல்ு ாஅவிற்ு வறசி்ு ா
ரசிர்ு தி்ு திார்ு கள்ு 'ாஎவ்ு றாரகட்ு டவர்ு .ா'முழா
வி தி யுரமாசிட்ு டம்ு திாவ்ு 'ாஎவ்ு றாகாட்ு டா
அதி காரபர்ு விாவி தி ய மருந்ு தாறங்ு காங்ு கா
ப ர ுகவளாஎகதி்ு தக்ு ாகாட்ு டிவர்ு .ாஅவிற்ு றக்ு கா
எவ்ு வாஅர்ு தி்ு திம்ு ாஎவ்ு றாரகட்ு காஅரசுா



விிக்ு கறிஞர்ு கவளாவி ளாசி வர்ு .ாவி தி ய வ்ு ா
க வடப்ு பப்ு ாபற்ு றியும்ு ாரகட்ு டவர்ு .ா

எங்ு கவளயும்ு ாஎள திாகாவி ட்ு கவி டவி ல்ு வல.ா
றவால்ு ாநாள்ு ாஇறதி ய ல்ு ாநீதி யவவிாஎங்ு கள்ு ா
ந வலப்ு பாட்ு வடப்ு ாபர ந்ு தபகாண்ு டதாஎவ்ு பதா
பதிள விாகதி்ு ாபதிர ந்ு தித.ாஒருரவிவளாஅவிர்ு கள்ு
எங்ு களடவ்ு ாஉடவ்ு படாமல்ு ாரபாகலாம்ு ,ா
றவால்ு ாகவறந்ு திபட்ு சிம்ு ாநாங்ு கள்ு ாஎவ்ு வா
பசிால்ு க ரறாம்ு ாஎவ்ு பவதிப்ு ா
பர ந்ு தபகாண்ு டார்ு கள்ு .ாஅரசுாதிாவ்ு ாபகாண்ு டா
ந வலப்ு பாட்ு வடாஏவ்ு ாஎகதி்ு திதாஎவ்ு பவதிப்ு ா
பர ந்ு தாபகாண்ு டார்ு களாாஎவ்ு பதா
பதிள விாகவி ல்ு வல.ாவி ளக்ு கங்ு கள்ு ா
இலவிசிமாகக்ு ாக வடக்ு கலாகாதாஎவ்ு றா
கருதி வால்ு ாஅதி காரபர்ு விாவி தி வயா
வி ளக்ு கங்ு கள்ு ாஇவ்ு றிாஏவ்ு ாஅரசுா
பதி ப்ு ப க்ு கலாகாதாஎவ்ு றாரகட்ு டவர்ு .ா

விாய்ு பமாிிாவிாதிம்ு ாஒருாமண ாரநரதி்ு தக்ு காரமல்ு
நீடிதி்ு தித.ாஅந்ு திாவிாரதி்ு தி ல்ு ாநீதி யவவிாரகட்ு டா



எந்ு திாஒருாவிிக்ு க வ்ு ாரநரதி்ு வதியும்ு ாவி டாஇதா
இரண்ு காமடங்ு க.ாமுடிவி ல்ு ,ாதிவலவமாநீதி பதி ா
எழந்ு தா"றர்ு விதி்ு வதிதி்ு ாதூண்ு கம்ு ாவிிக்ு க!"ா
எவ்ு றாகறிப்ு ப ட்ு டார்ு .ாஇதாஒருாநல்ு லாஅறிகறிா
எவ்ு றாஎவக்ு கதி்ு ாரதிாவ்ு றியத.ாநீதி பதி கள்ு ா
றர்ு விமூட்ு கம்ு ாவிிக்ு ககவளா
வி ரும்ு பக றார்ு கள்ு .ாவிிக்ு கா
அவவிய மருக்ு கம்ு ரபாதாப வ்ு வர்ு ாஎவ்ு வா
ந கிப்ு ாரபாக றதாஎவ்ு றாபதிர யாதா
எவ்ு றாலம்ு ,ாஎங்ு களக்ு காநல்ு விாய்ு ப்ு பா
இருக்ு க றபதிவ்ு றாநம்ு ப க்ு வகரயாகாநாவ்ு ா
பவிள ரயாவிந்ு ரதிவ்ு .ாமறநாட்ு காவல,ா6ாமண ா
வி மாவதி்ு வதிப்ு ாப டிதி்ு தக்ு ாகமஎரபார்ு வ யாா(ரப
ஏர யா)ுக்ு கவிந்ு தாரசிர்ு ந்ு ரதிவ்ு .ா

திர ய "திரவி தி கள்ு திான்ு  சிட்ு டங்ு கள்ு " 
என்ு னும்ு  விிக்ு க 

நாங்ு கள்ு ாமற்ு றபமாருாநீதி யவவிாவிிக்ு க வவசி்ு ா
சிந்ு தி க்ு காரவிண்ு டிய ருந்ு தித.ாஇதாபகாலம்ு ப யாா
மாவிட்ு டதி்ு தி வ்ு ாஅபமர க்ு காஐக்ு க யாநாட்ு கா



முவறிட்ு காஅவவிய ல்ு ாஇருந்ு திாபபர யாதிரா
வி தி கள்ு ாவிிக்ு க.ாஇந்ு தி யாவி ல்ு ாரபாலரவிாநாவ்ு ா
சிட்ு டாவி ஷயங்ு கவளாகவிவதி்ு தடவ்ு ாரநாக்ு க ,ா
பதிாிில்ு ாநணக்ு கப்ு ாபபாதமக்ு கள்ு ா
பாதகாப்ு பதி்ு ாதிரங்ு கள்ு ாகறிதி்ு திாவி தி கவளசி்ு ா
சிட்ு டாறற்ு றலடவ்ு ாவிாங்ு க ாஅவிற்ு வறா
இவணயதி்ு தி ல்ு ாபவிள ய ட்ு ரடவ்ு .ாகட்ு கமாவா
வி தி கள்ு ,ாறபதி்ு திாவாபபாருள்ு கள வ்ு ா
பாதகாப்ு ப,ாபதிாிிலகதி்ு ாதிளதி்ு தி ல்ு ாபண யாளர்ு
பாதகாப்ு ப,ாநீர ல்ு ாஈயம்ு ாஇருப்ு பவதிசி்ு ா
ரசிாதி ப்ு பதிற்ு காவாமுவறகள்ு ,ாஅபமர க்ு காவி ல்ு ா
 ட்ு டாட்ு சி ாஅல்ு லதாஅரசுாமட்ு டதி்ு தி ல்ு ா
உட்ு ரசிர்ு க்ு கப்ு பட்ு டாமற்ு றம்ு ாபலாசிட்ு டங்ு கவளக்ு ா
கண்ு ரடவ்ு .ாஎல்ு லாமாக,ாஇப்ு படிப்ு பட்ு டா1400ா
சிட்ு டங்ு களக்ு கரமல்ு ாபவிள ய ட்ு டிருந்ு ரதிவ்ு .ா

979.95ாடாலருக்ு காவிாங்ு க யாகமஎரபார்ு வ யாா
கட்ு கமாவாவி தி வயாநாவ்ு ா
பவிள ய ட்ு டதி மருந்ு தாஇந்ு திப்ு ாபண ா2008இல்ு ா
பதிாடங்ு க யத.ா2012ாஅளவி ல்ு ாஎல்ு லாா
மாந லங்ு களக்ு கம்ு ாஉர யாதிவி ர்ு க்ு கலாகாதிா



கட்ு கமாவாவி தி கவளாமட்ு கமல்ு ல,ாகிாய்ு ப்ு ா
பண ,ாத,ாமிவ்ு சிாரம்ு ,ாஎர பபாருள்ு ,ாவிாயுாமற்ு றம்ு ா
ப றாபதிாடர்ு பாவாவி தி கவளயும்ு ா
பவிள ய ட்ு டிருந்ு ரதிவ்ு .ா ட்ு டாட்ு சி சி்ு ா
சிட்ு டதி்ு தி ற்ு கதி்ு ாரதிவவிப்ு பகம்ு ாஎண்ு ணற்ு றா
திரவி தி கவளயும்ு ,ாபமக்ு சி ரகாா
விவளகடாவி லம்ு ாறர்ு க்ு டிக்ு ாபபருங்ு கடமலம்ு ா
எண்ு பணய்ு சி்ு ாசி திறல்ு கவளதி்ு ாதிகப்ு பதிற்ு காவா
சிட்ு டபர்ு விதி்ு ாரதிவவிகள்ு ,ாஇரய ல்ு பாவதிப்ு ா
பாதகாப்ு பக்ு ாகறிப்ு பககள்ு ,ாபபாம்ு வமகள்ு ா
பாதகாப்ு பதி்ு ாதிரங்ு கள்ு ,ாகார்ு ாஇருக்ு வககள்ு ,ா
கிந்ு வதிதி்ு ாபதிாட்ு டில்ு கள்ு ,ாவி வளயாட்ு கப்ு ா
ரபவாக்ு கள்ு ,ாகிந்ு வதிாஉலாவி கள்ு ,ா
ஊஞ்ு சில்ு கள்ு ,ாகள யல்ு ாபதிாட்ு டிகள்ு ாரபாவ்ு றா
கிந்ு வதிகள்ு -சி சுக்ு கள்ு ாஉற்ு பதி்ு தி ப்ு ா
பபாருள்ு கள்ு ாறக யவிற்ு றிவ்ு ாதிரங்ு கவளயும்ு ா
பவிள ய டாமுவவந்ு தி ருந்ு ரதிவ்ு .ா

நற்ு றக்ு கணக்ு காவாபபாதமக்ு கள்ு ா
பாதகாப்ு பசி்ு ாசிட்ு டங்ு கள்ு ாீதாமூவ்ு றா
திரந ர்ுணயாந றவிவங்ு கள்ு ா2013இல்ு ாஎவ்ு ீதா



விிக்ு கப்ு ாரபாட்ு டிருந்ு திவ.ாஅகதி்ு திாறண்ு க,ா
ரமலம்ு ாமூவ்ு றாவிாதி கள்ு ாஇரண்ு டாவிதிாகாஒருா
விிக்ு கப்ு ாபதி ுபசிய்ு திவர்ு .ாறறாவிாதி கள்ு ா
மற்ு றம்ு ாஅவிர்ு கள வ்ு ாநாவ்ு காபகட்ு டாவா
பவிள்ு வளக்ு ாகாலண சி்ு ாசிட்ு டாந றவிவங்ு கள்ு ா
விாய லாகாஇந்ு திாஇருாவிிக்ு ககளம்ு ா
ஒவ்ு றாகரவிாநீதி யவவிகள ல்ு ாமுவ்ு ரவறிவ.ா

ஒருாமுக்ு க யமாவாவி ஷயதி்ு தி ல்ு ாஎங்ு களக்ு கம்ு ா
விாதி களக்ு கம்ு ாஇவடய ல்ு ாஉடவ்ு பாடிவ்ு வமா
இல்ு வல:ாஎவ்ு ீதாரபாடப்ு பட்ு டாஒவி்ு பவிாருா
விிக்ு க ற்ு காவாவி தி களம்ு ாஅந்ு திாரதிசிதி்ு தி வ்ு ா
சிட்ு டம்ு ாறகம்ு .ாறவால்ு ாவிாதி கள்ு ,ாஇந்ு திசி்ு ா
சிட்ு டங்ு கவளதி்ு ாதிாங்ு கள்ு ாபபாருதி்ு திபமவா
ந வவதி்ு திாஎந்ு திாவிிிய லம்ு ாவி ந ரயாக க்ு கா
முழவமயாவாஉர வமாரவிண்ு கம்ு ாஎவ்ு றா
ந வவதி்ு திவர்ு .ாஅந்ு திசி்ு ாசிட்ு டதி்ு வதிாரமற்ு ரகாள்ு ா
காட்ு டாவி ரும்ு பம்ு ாஎந்ு திதி்ு ாதிவ நபரும்ு ாஅல்ு லதா
அரசிாங்ு காஅதி கார யும்ு ாஅவிர்ு களவடயா
அனமதி வயாமுதிமல்ு ாரகட்ு காரவிண்ு கம்ு ாஎவ்ு றா
வி ரும்ு ப வர்ு .ாஅந்ு திாஅனமதி ாமவ்ு ம்ு ரபாவா



ரபாக்ு க ல்ு ாவிிங்ு கப்ு பட்ு டதாஅல்ு லதா
மறக்ு கப்ு பட்ு டத.ாஉதிாரணமாக,ாமாணவிர்ு கள்ு ா
திங்ு கள்ு ாவிகப்ு பக்ு காவாதி ட்ு டப்ு ாபண கள ல்ு ா
பாதகாப்ு பாவி தி கள மருந்ு தாசூதி்ு தி ரங்ு கவளசி்ு ா
ரசிர்ு தி்ு தக்ு ாபகாள்ு ளாஅனமதி ாமறதி்ு திவர்ு .ா

நாங்ு கள்ு ாதிரங்ு கவளாபவிள ய கவிபதிவ்ு பதா
பவிறமரவாஸ்ு ரகவ்ு ாபசிய்ு தாஅப்ு படிரயா
ரபாட்ு கவி கவிதாஅல்ு ல.ாநமதாஅரசிாங்ு கம்ு ா
பமதவிாகாஇயங்ு கவிதிால்ு ,ாஇப்ு ரபாதாசிட்ு டப்ு படி
பசியல்ு பகதி்ு திப்ு ாபகம்ு ாபலாவி தி கள்ு ாதிரா
அவமப்ு பகள டம்ு ாவி ற்ு பவவக்ு கக்ு ா
க வடப்ு பதி ல்ு வல.ாஏபவவ ல்ு ாஅவிற்ு றக்ு கப்ு ா
பதி யாவிடிவிங்ு கள்ு ாவிந்ு தவி ட்ு டவ.ாஇந்ு திா
றவிணங்ு கள்ு ாபலவிற்ு றிவ்ு ாப ரதி கவளதி்ு ாரதிடிா
அரமசிாவ்ு ,ாறப பக்ு ஸ்ு ,ாஈரபாறக யவிற்ு றிவ்ு ா
பவியாபதி்ு திகசி்ு ாசிந்ு வதிகவளாநாவ்ு ா
அலசி ரவவ்ு .ா

ஓர்ு ாறவிணதி்ு வதிாநாவ்ு ாபபற்ு றாப றக,ா
அவிற்ு வறாபவிள ய கவிதிற்ு காறயதி்ு திம்ு ாபசிய்ு யா



மிகாவி ர விாவாநவடமுவறய வ்ு ாஊடாகா
நாங்ு கள்ு ாபசில்ு லாரவிண்ு டிய ருந்ு தித.ாஎல்ு லாதி்ு ா
திரங்ு களம்ு ாஸ்ு ரகவ்ு ாபசிய்ு யப்ு பட்ு க,ாஒள க்ு ா
கறிிட்ு காவிாசி ப்ு ப வ்ு ா(ஓசி றர்ு )ாவிாய லாகசி்ு ா
பசிலதி்ு திப்ு பட்ு டவ.ாப றகாஅந்ு திா
றவிணதி்ு தி ற்ு காவாஉவறயட்ு வடாீதாஎந்ு திா
முகவமாவிாய லாகாஅதாசிட்ு டதி்ு தி ல்ு ா
ரசிர்ு க்ு கப்ு பட்ு டதாஎவ்ு றாவி ளக்ு கம்ு ா
இவணக்ு கப்ு பட்ு டத.ாபாதகாப்ு பக்ு கக்ு ா
கறிப்ு பாகாமுக்ு க யமாவாபலா
நற்ு றக்ு கணக்ு காவாதிரங்ு கள வ்ு ா
முழவமயாவாவி தி கவளாநாங்ு கள்ு ாநவவா
எசி்ு டிஎம்ு எல்ு ாபமாிிய ல்ு ாமறதிட்ு டசி்ு சுா
பசிய்ு ரதிாம்ு ,ாபடங்ு கவளாமறபடிாவிவரந்ு ரதிாம்ு ,ா
பார்ு வவிக்ு ாகவறபாகள்ு ளாமக்ு கள்ு ாதி றனடவ்ு ா
அவிற்ு றினடாகப்ு ாபயண க்ு கமாறா
மறஅவமப்ு பசி்ு ாபசிய்ு ரதிாம்ு ,ாப றகாஎல்ு லாா
றவிணங்ு கவளயும்ு ாஎங்ு கள்ு ாதிளதி்ு தி லம்ு ,ா
இவணயாறவிணக்ு காப்ு பகம்ு ாரபாவ்ு றாபபாதப்ு
பார்ு வவிாஇடங்ு கள லம்ு ாக வடக்ு கமாறா
பதி வி ட்ு ரடாம்ு .ா



திங்ு கள்ு ாதிளதி்ு தி லள்ு ளாஎல்ு லாா
றவிணங்ு களக்ு கம்ு ாபசிய்ு விதாரபாலரவி,ா
இவணயதிளக்ு ாகாப்ு பகம்ு ,ாஇவிற்ு வறா
மிவ்ு பதி்ு திகாவிடிவிங்ு கள ல்ு ாமாற்ு றதில்ு ,ாஎள திாக
இவிற்ு வறக்ு ாகண்ு டறியா க ள்ு ாரபாவ்ு றா
ரதிககருவி களடவ்ு ாஇவணதி்ு தில்ு ,ா
பயவாளர்ு கள்ு ாரமலம்ு ாதிகவில்ு களடவ்ு ா
கருதி்ு தவரகவளயும்ு ாமதி ப்ு பவரகவளயும்ு ா
விிங்ு கவிதிற்ு காஅனமதி தி்ு தில்ு ாரபாவ்ு றா
 கதில்ு ாபயவ்ு பாககவளாவிிங்ு க யத.ா

திராஅவமப்ு பகள்ு ாமக ி்ு சி்ு சி யவடயவி ல்ு வல,ா
விிக்ு ககளம்ு ாககவமயாகாஇருந்ு திவ.ா2015இல்ு ா
நாங்ு கள்ு ா23ாநாட்ு கள்ு ாசிட்ு டபர்ு விசி்ு ா
சிாவ்ு றறிக்ு வகதி்ு ாதியார ப்ு பக்ு காறட்ு பட்ு ரடாம்ு .ா
இவிற்ு றில்ு ாமூவ்ு றாநாட்ு கள்ு ாஎவதா
விாக்ு கமூலதி்ு தி ற்ு பகவசி்ு ாபசிலவி டப்ு பட்ு டவ.ா
எவதாவிாக்ு கமூலதி்ு தி ற்ு க,ாஒவி்ு பவிாருாநாளம்ு ா
12-14ாமண ரநரம்ு ாவி சிாரவணாநடதி்ு திப்ு பட்ு டத.ா
எவ்ு ாதிரப்ு ப ல்ு ாநாவ்ு காவிிக்ு கறிஞர்ு கள்ு ா
இருந்ு திவர்ு .ாஅவிர்ு கள்ு ாதிரப்ு ப ல்ு ாறறா



விிக்ு கறிஞர்ு களம்ு ,ாஒருாசுருக்ு பகழதி்ு திரும்ு ,ா
காட்ு சி ப்ு ாபதி விாளரும்ு ாஇருந்ு திவர்ு .ாவி சிாரவணா
மிகக்ு ாககவமயாகாஇருந்ு தித.ா

மாவிட்ு டாநீதி யவவிய ல்ு ாநாங்ு கள்ு ாரதிாற்ு ரறாம்ு .ா
நீதி பதி ாஎங்ு கள்ு ாவிாதிதி்ு வதிாஎவி்ு வி திதி்ு தி லம்ு ா
ஏற்ு கவி ல்ு வல.ாஇவவிாஎல்ு லாம்ு ாசிட்ு டங்ு கள்ு ா
எவ்ு றாஅவிர்ு ாஒப்ு பக்ு ாபகாண்ு டார்ு .ாறவால்ு ா
இந்ு திசி்ு ாசிட்ு டங்ு கள்ு ாபதி ப்ு பர வமாபபறாதிவவிா
எவ்ு றால்ு ,ாரபரவவிாஅவதிதி்ு ாபதிள ுபகதி்ு தி ா
ஒருாசிட்ு டம்ு ாபவிள ய ட்ு டிருக்ு கலாம்ு ாஎவ்ு றார்ு .ா
ஒருாசிமயதி்ு தி ல்ு ,ாஅபமர க்ு கதி்ு ாதிவலநகர வ்ு ா
பக்ு கமாகசி்ு ாசுட்ு டிக்ு காட்ு டி,ாநாங்ு கள்ு ா
மவலீதள்ு ளாபபர யாபவிள்ு வளா
மாள வகய வ்ு ாகதிவவிதி்ு ாதிட்ு டரவிண்ு கம்ு ாஎவ்ு ற
றரலாசிவவவயயும்ு ா றிவார்ு .ா

2017ாப ப்ு ரவிர ய ல்ு ாநாங்ு கள்ு ாரமல்ு முவறிட்ு கா
அறிவி ப்ு வபதி்ு ாதிாக்ு கல்ு ாபசிய்ு ரதிாம்ு .ாறவால்ு ா
பகாலம்ு ப யாாமாவிட்ு டதி்ு தி ல்ு ாபண கள்ு ா
பமதவிாகாநடந்ு திவ.ாகாலாஅட்ு டவிவணாதியார்ு ா



பசிய்ு யாநீதி அவவிாமிகந்ு திாகாலம்ு ாஎகதி்ு தக்ு ா
பகாண்ு டத.ாஇறதி யாக,ாறகஸ்ு டில்ு ாநாங்ு கள்ு ா
எங்ு கள்ு ாசுருக்ு கதி்ு வதிதி்ு ாதிாக்ு கல்ு ாபசிய்ு ரதிாம்ு ,ா
பசிப்ு டம்ு பர்ு ாஇறதி ய ல்ு ாஎங்ு கள்ு ாறமிகஸ்ு ா
சுருக்ு கங்ு கள்ு ாஅள க்ு கப்ு ாபட்ு டவ.ாஎங்ு கள்ு ாதிரப்ு ப
மிகாவிலவிாகாஇருந்ு தித.ாஅபமர க்ு காநலகசி்ு ா
சிங்ு கம்ு ,ாஅபமர க்ு கசி்ு ாசிட்ு டாநலகங்ு கள்ு ாசிங்ு கம்ு ா
இவிற்ு றடவ்ு ,ாபப்ு ள க்ு ாநாலஜ்ு ாஅவமப்ு பா
அள தி்ு திாசுருக்ு கதி்ு தி ல்ு ாமிகாஅதி கா
எண்ு ண க்ு வகய லாவாசிட்ு டப்ு ா
ரபராசி ர யர்ு களம்ு ாசிட்ு டாநலகர்ு களம்ு ா
ரசிர்ு ந்ு தபகாண்ு டவர்ு .

18ாறண்ு ககளாகக்ு ா ட்ு டாட்ு சி ப்ு ாபதி ுா
அலவிலகதி்ு வதிாநடதி்ு தி விந்ு திாரரமண்ு ட்ு ா
மாஸ்ு மாஉள்ு பட,ாகடியரசுதி்ு ாதிவலவிர்ு ாஜியார்ு ஜ்ு ா
டப ள்ு ய.ாபஷ்ு ாந யமிதி்ு திாஅபமர க்ு காஐக்ு க யா
நாட்ு டிவ்ு ாபபாதாஅசி்ு சிகதி்ு தி வர்ு ாஉள்ு பட,ாமிகா
அதி காஎண்ு ண க்ு வகய லாவாமுவ்ு வாள்ு ா
அரசிாங்ு காஅதி கார கள்ு ாசுருக்ு கதி்ு தி ல்ு ா
வகபயழதி்ு தி ட்ு டிருந்ு திவர்ு .ா ட்ு டாட்ு சி ா



ஒழங்ு கமுவறகள்ு ாவி தி ாஉள்ு ள ட்ு டா
அதி காரபர்ு விாஅரசிாங்ு கசி்ு ாசிஞ்ு சி வககவளதி்ு ா
தியார க்ு கா ட்ு டாட்ு சி ப்ு ாபதி ுாஅலவிலகம்ு ா
அரசிாங்ு காபவிள ிட்ு காஅலவிலகதி்ு தடவ்ு ா
ரசிர்ு ந்ு தாஇயங்ு கக றத.ா ட்ு டாட்ு சி சி்ு ாசிட்ு டதி்ு வதிா
பவிள ய கம்ு ாஅதி காரபர்ு விப்ு ா
பபாறப்ு ப லள்ு ளவிர்ு கள்ு ாஇவிர்ு கள்ு திாவ்ு .ாஎவ்ு ா
முயற்ு சி களக்ு காறதிரவிாகதி்ு ாதிங்ு கள்ு ா
பபயர்ு கவளாஇவணதி்ு தாஒப்ு பமிட்ு டவர்ு .ா

இவிர்ு களடவ்ு ாஎவதாமுவ்ு வாள்ு ாஎஜமாவர்ு ா
ஜாவ்ு ாடி.ாபபாரடஸ்ு டாும்ு ,ாமுவ்ு வாள்ு ாபதிாிிற்ு ா
பசியலர்ு ாராபர்ு ட்ு ாரீக்ு கம்ு ,ாபதிாிில்ு ரீதி யாவா
பாதகாப்ு பாமற்ு றம்ு ாஉடல்ு நலாந ர்ு விாகா(ஓஷா)ா
முவ்ு வாள்ு ாஇயக்ு கநர்ு ாடாக்ு டர்ு ாரடவி ட்ு ா
வமக்ு ரகல்ு சும்ு ாரசிர்ு ந்ு தாபகாண்ு டவர்ு .ாதிவ க்ு ா
கடிநபர்ு ாஒருவிர்ு ாசிட்ு டதி்ு வதிப்ு ாபடிக்ு கா
வி ரும்ு ப வால்ு ாமுதிமல்ு ாதிவ வி யாபார ா
ஒருவிர டமிருந்ு தாஅனமதி பபறாரவிண்ு கம்ு ா
எவ்ு பத,ாஜாவ்ு ாபபாரடஸ்ு டாாஎவ்ு வ டம்ு ாஒருா
பதிாவலரபசி ாஅவிப்ு ப ல்ு ா றியதரபாலா



"முழப்ு ாவபதி்ு தி யக்ு காரதி்ு திவம்ு "ாஎவ்ு றா ற்ு வறா
றதிர க்ு காரவிண்ு டிாஇதி்ு திவவாஅரசிாங்ு கா
அதி கார களம்ு ாஎவ்ு னடவ்ு ாந வ்ு றவர்ு .ா

நவ்ு கறியப்ு பட்ு டாவிண கமுதி்ு தி வராபகாண்ு டா
ரபராசி ர யர்ு களால்ு ாமற்ு பறாருாசுருக்ு கம்ு ா
அள க்ு கப்ு பட்ு டத.ாகாங்ு க ரஸ்ு -பபண்ு மண ா
லாஎப்ு க ரவ்ு ,ாகாங்ு க ரஸ்ு -நபர்ு ாஈஸாா
றக ரயாரும்ு ,ாஜவநாயகதி்ு தி ல்ு ாசிட்ு டம்ு ா
அவவவிருக்ு கம்ு ாக வடக்ு காரவிண்ு கம்ு ாஎவக்ு ா
 றிாஎங்ு கள்ு ாசிார்ு பாகாஒருாசுருக்ு கம்ு ா
அள தி்ு திவர்ு .ாஇருவிருரமாரபரவவிா
நீதி க்ு கழவி ல்ு ாபலாறண்ு ககள்ு ாபண ா
பர ந்ு திவிர்ு கள்ு .ாஇந்ு திப்ு ாப ரசி்ு சி வவய ல்ு ாசிட்ு டா
எல்ு வலாஉவடயாநீதி யவவிகள்ு ,ாஅறிுசி்ு ா
பசிாதி்ு த,ாஇவணயம்ு ாறக யவிற்ு றிவ்ு ா
உட்ு கழவி வ்ு ாதிவலவிராகாகாங்ு க ரஸ்ு -நபர்ு ா
ஈஸாாஇருக்ு க றார்ு .ா

நவிம்ு பர ல்ு ாவிாதி கள்ு ாதிங்ு கள்ு ாசுருக்ு கதி்ு வதிா
அள தி்ு திவர்ு .ாஅபமர க்ு காஐக்ு க யநாட்ு டிவ்ு ா



முவ்ு வாள்ு ாஅரசுசி்ு ாசிட்ு டதி்ு ாதிவலவமா
றரலாசிகராகாஇருந்ு திாஒருாவிக்ு கவலப்ு ாபதி யா
விிிகாட்ு டியாகாஅமர்ு தி்ு தி ய ருந்ு திவர்ு .ாடிசிம்ு பர்ு ா
பதிாடக்ு கதி்ு தி ல்ு ாஅவிர்ு களவடயாநண்ு பர்ு களம்ு ா
ரசிர்ு ந்ு தபகாண்ு டவர்ு .ாஸ்ு திாபவம்ு ா
பதிள விாகரவிாகவிவலாபகாண்ு டத.ா
அபமர க்ு கக்ு ாகாப்ு பட்ு கசி்ு ாசிங்ு கமும்ு ாசிர்ு விரதிசிா
விண கமுதி்ு தி வரசி்ு ாசிங்ு கமும்ு ாதிங்ு கள்ு ா
சுருக்ு கங்ு கவளாஅள தி்ு திவ.ாஅபமர க்ு கா
மருதி்ு தசி்ு ாசிங்ு கதி்ு தடவ்ு ாஅபமர க்ு கப்ு ா
பல்ு மருதி்ு தவிர்ு ாகிகமும்ு ாஅபமர க்ு கா
மருதி்ு தவிமவவசி்ு ாசிங்ு கமும்ு ா
ரசிர்ு ந்ு தபகாண்ு டவ.ா

கவடசி யாகாஅமிகஸ்ு ாசுருக்ு கதி்ு வதிாஅள தி்ு திதா
அபமர க்ு கதி்ு ாதிரந ர்ுணயாந றவிவம்ு .ாஅதினடவ்ு
பஜவ விாவி லள்ு ளாசிர்ு விரதிசிதி்ு ாதிரப்ு பகதி்ு தில்ு ா
அவமப்ு பாஉட்ு படப்ு ா10ாதிராஅவமப்ு பகள்ு ா
இவணந்ு திவ.ாஅவிர்ு கள வ்ு ாவிாதிம்ு ாஎள யத:ா
எங்ு களக்ு கப்ு ாபணம்ு ாரவிண்ு கம்ு .ாஎங்ு களக்ு கப்ு ா
பணம்ு ாரதிவவியாகாஇருக்ு க றத.ாசிட்ு டதி்ு வதிா



வி ற்ு கம்ு ாமுழவமயாவாஉர வமாஎங்ு களக்ு கா
இல்ு வலாஎவ்ு றால்ு ,ாஎங்ு களால்ு ாஉயர்ு திரப்ு ா
பாதகாப்ு பதி்ு ாதிரங்ு கவளாஉருவிாக்ு காமுடியாத.

இந்ு திாவிாதிதி்ு தி ற்ு காநாவ்ு ாமுற்ு றிலம்ு ா
உடவ்ு படவி ல்ு வல.ாதிராஅவமப்ு பகள்ு ாமிகா
அதி காஎண்ு ண க்ு வகய லாவாதிரங்ு கவளா
உருவிாக்ு கக வ்ு றவ.ாஅவிற்ு றில்ு ாஒருசி லரவிா
சிட்ு டமாக வ்ு றவ.ாரதிசி யாமிவ்ு சிாராவி தி ாரபாவ்ு ற
ஒவ்ு றாஎல்ு லாா50ாமாகாணங்ு கள லம்ு ா
சிட்ு டமாகம்ு ரபாத,ாஅவவிாபதி்ு தி ர வகப்ு ா
ப ரசுரங்ு கவளாபவிள ய கக வ்ு றவ,ாதிங்ு கள்ு ா
றண்ு டறிக்ு வககள ல்ு ாஅவிற்ு வறப்ு ாபற்ு றிப்ு ா
பபருவமயடிதி்ு தக்ு ாபகாள்ு க வ்ு றவ.ாதிரா
அவமப்ு பகள்ு ாஇந்ு திாறவிணங்ு கள்ு ாசிட்ு டமாகா
ரவிண்ு கம்ு ாஎவ்ு றாமிகந்ு திாமுயற்ு சி ா
எகக்ு க வ்ு றவ.ாஇதிவால்ு ாஅபமர க்ு கா
மக்ு களவடயாஒப்ு பதில்ு ாஎவ்ு னம்ு ா
திங்ு கமுதி்ு தி வராக வடக்ு க றத.ாஅவதிதி்ு ாதிங்ு கள்ு ா
ரசிவவிகவளசி்ு ாசிந்ு வதிப்ு ாபகதி்ு தவிதி ல்ு ாபபரும்ு ா



றதிாயதி்ு தி ற்ு கப்ு ாபயவ்ு பகதி்ு தி க்ு ா
பகாள்ு க வ்ு றவ.ா

இந்ு தி யாவி ல்ு ாரபாலரவி,ாதிரந ர்ுணயா
றவிணங்ு கவளாவி ற்ு பதி வால்ு ாஅதி கப்ு ாபணம்ு ா
க வடப்ு பதி ல்ு வல.ாவி வளபபாருள்ு களக்ு கசி்ு ா
சிாவ்ு றிதிி்ு ாவிிங்ு கவிதாரபாவ்ு றாவிருவிாய்ு ா
விிிகள ல்ு திாவ்ு ாபணம்ு ாஇருக்ு க றத.ாவி ளக்ு கக்ு ா
கமிி்ு கள்ு ,ாதவவிப்ு பாஎந்ு தி ரங்ு கள்ு ாரபாவ்ு றா
நகர்ு பபாருள்ு களக்ு கசி்ு ாசிாவ்ு றிதிி்ு ாவிிங்ு கம்ு ா
அண்ு டர்ு வரட்ு டர்ு ஸ்ு ாபலபாரடரீஸ்ு ாஎவ்ு னம்ு ா
அவமப்ு ப,ாறண்ு கக்ு கசி்ு ாசிாவ்ு றிதிி்ு ா
விிங்ு கவிதிவ்ு ாவிாய லாகாஇரண்ு காப ல்ு மயவ்ு ா
டாலர்ு ாபணம்ு ாபண்ு ணக றத.ாஇந்ு தி யாவி லம்ு ா
இவி்ு விவமப்ு பகள வ்ு ாமிகப்ு ாபபரும்ு பாவ்ு வமா
விருவிாய்ு ாஇதரபாவ்ு ரறாகட்ு டாயசி்ு ாசிாவ்ு றிதிிா
விிங்ு கவிதிால்ு திாவ்ு ாக வடக்ு க றத.ாசிாவ்ு றிதிி்ு ா
விிங்ு கவிரதிாக,ாவகரயககள்ு ,ாபய ற்ு சி ,ா
உறப்ு ப வர்ு ாகட்ு டணங்ு கள்ு ,ாஇவ்ு னம்ு ாப றா
விசகரமாவாவிருவிாய்ு ாவிிிகள்ு ாபலாஉள்ு ளவ.ா



கடந்ு திாகாலதி்ு தி ல்ு ாநீதி யவவிகள்ு ா
சுட்ு டிக்ு காட்ு டிய ருப்ு பதாரபால,ாஇந்ு திதி்ு ாதிரங்ு கள்ு ா
சிட்ு டமாக வ்ு றவாஎவ்ு பதாமட்ு கமல்ு ல,ா
அந்ு திந்ு திதி்ு ாபதிாிில்ு ாஉறப்ு ப வர்ு கரளா
சிட்ு டதி்ு வதிாஎழதவிதி ல்ு ாஉதிவி ா
பசிய்ு விதிால்ு திாவ்ு ாஅவவிாசிட்ு டமாக வ்ு றவ.ாசி லா
றவிணங்ு கவளாவி ற்ு பதிால்ு ாபபர யாபணம்ு ா
க வடப்ு பதி ல்ு வல,ாமாறாக,ாஅந்ு திதி்ு ாபதிாிில்ு ,ா
"நாங்ு கள்ு ாசிட்ு டதி்ு தடவ்ு ாஒதி்ு தவிக்ு க ரறாம்ு "ா
எவ்ு றாபசிால்ு விதிால்ு ாஅதிற்ு கக்ு ாக வடக்ு கம்ு ா
பாதகாப்ு பக்ு ாகவிசிதி்ு தி ல்ு திாவ்ு ாபபரும்ு பணம்ு ா
இருக்ு க றத.ா

அதி கப்ு ாபணதி்ு தி ற்ு காரவிபறாருாஉதிாரணமும்ு ா
இருக்ு க றத.ாதிராஅவமப்ு பகளக்ு காஏவ்ு ாபணம்ு ா
ரதிவவிய ல்ு வல,ாஅவவிாரபராவசிதி்ு திவமாகா
மாறிவி ட்ு டவாஎவ்ு பவதிாஇதாபதிள விாகக்ு ா
காட்ு கக றத.ாஅல்ு லதாரவிபறாருா
அதி கப்ு பணம்ு ாஊதி யம்ு ாபபறக வ்ு ற,ா
ரசிாம்ு ரபறிாந ர்ு விாக கவளப்ு ாபற்ு றிாராஸ்ு ா
பபரராட்ு ாஅிகாகாவிருண தி்ு திதாரபால,ா



அவிர்ு கள்ு ா"பருதி்ு தம்ு ,ாசுகமாகும்ு ,ாசிற்ு றா
முட்ு டாள்ு களாகும்ு "ாறக வி ட்ு டார்ு கள்ு .ாப றா
எல்ு லாதி்ு ாதிராஅவமப்ு பகவளயும்ு ாரபாலரவி,ா
அபமர க்ு காரதிசி யதி்ு ாதிராந றவிவமும்ு ாசிர்ு விரதிசிா
விருவிாய்ு சி்ு ாரசிவவிாஅவமப்ு ப டம்ு ாசிாவ்ு றிதிி்ு ா
பபற்ு றாஅரசு-சிாராாதிர்ு மரசிவவிாஅவமப்ு பாகப்ு ா
பதி ுாபசிய்ு தி ருக்ு க றத.ாஅவிர்ு கள்ு ா2015இல்ு ா44.2
மில்ு மயவ்ு ாவிருவிாவயசி்ு ாசிம்ு பாதி தி்ு திார்ு கள்ு .ா
அந்ு திாவிருவிாய ல்ு ாமில்ு மயவ்ு ாகணக்ு காவா
டாலர்ு கள்ு ாஒருசி லாமூதி்ு திாரமலாளர்ு களக்ு ரகா
ஊதி யமாகசி்ு ாபசில்ு க றத.ாதிவலவமாந ர்ு விாகா
அதி கார ாறண்ு கசி்ு ாசிம்ு பளமாகா2ாமில்ு மயவ்ு ா
டாலரக்ு ளக்ு காரமல்ு ாபபறக றார்ு .ாமூதி்ு திா
ரமலாளர்ு கள்ு ாஅவவவிரும்ு ாதிாங்ு கள்ு ா
விாரதி்ு தி ற்ு கா35ாமண ரநரம்ு ாபண பர விதிாகக்ு ா
காட்ு கக வ்ு றவர்ு .ா

ஒருாதிர்ு மஸ்ு திாபவதி்ு தக்ு காஇவவிாமிகப்ு ாபபர யா
ஊதி யதி்ு ாபதிாவககள்ு .ாஅவிர்ு கள்ு ா
ரசிவவிவயவி டாஉயர்ு விாகப்ு ாபணதி்ு வதிா
மதி க்ு க றார்ு கள்ு ,ாதிங்ு கள்ு ாரசிவவிாஉணர்ு வவிா



இிந்ு தவி ட்ு டார்ு கள்ு .ாறவால்ு ாஒருா
வி ஷயதி்ு வதிசி்ு ாபசிால்ு க ரறவ்ு :ா
இந்ு ந றவிவங்ு கள ல்ு ாபலாமிகாஉயர்ு ந்ு திா
திரமுள்ு ளாவி தி கவளயும்ு ா
திரந ர்ுணயங்ு கவளயும்ு ாபவிள ய கக றார்ு கள்ு .ா
நம்ு பமுடியாதிாஉண்ு வமயாவாரவிவலவயசி்ு ா
பசிய்ு க றார்ு கள்ு .ாறவால்ு ாஇந்ு திாரவிவலகள்ு ா
அர்ு ப்ு பண ப்ு பள்ு ளாதிவ்ு வார்ு விலர்ு களால்ு ா
பசிய்ு யப்ு பகக றரதிாஅவ்ு றி,ாப வ்ு -ா
அலவிலகதி்ு தி லள்ு ளாஅதி காஊதி யம்ு ாபபறம்ு ா
ந ர்ு விாக களால்ு ாஅல்ு ல.ாரதிசி யாமிவ்ு சிாரா
வி தி வயாஎழதவிதிற்ு காஒருவிருக்ு கம்ு ாஊதி யம்ு ா
அள ப்ு பதி ல்ு வல.ா ட்ு டாட்ு சி ,ாஅரசு,ா
உள்ு ளாட்ு சி ப்ு ாபண யாளர்ு கள்ு ாஎண்ு ணற்ு ரறார்ு ா
உள்ு ள ட்ு ட,ாபதிாிில்ு ரீதி யாவ,ாபபாதசி்ு ாரசிவவிா
மவம்ு ாபகாண்ு டாறய ரக்ு கணக்ு காவா
திவ்ு வார்ு விலர்ு களால்ு ாஅதா
உருவிாக்ு கப்ு பகக றத.ா

…ா



இசி்ு சிமயதி்ு தி ல்ு ,ாஎவதாசிட்ு டப்ு ாரபாராட்ு டங்ு கள ல்ு
மிகப்ு ாபபர யாஅளுாகார யங்ு கள்ு ,ாபபாதப்ு ா
பணதி்ு தி வால்ு ாநவடபபறம்ு ாசிட்ு டா
ந றவிவங்ு களால்ு ாபசிய்ு யப்ு பகக வ்ு றவா
எவ்ு பவதிதி்ு ாபதிள ுபகதி்ு திாரவிண்ு கம்ு .ாறம்ு ,ா
நாவ்ு ாஎல்ு லாசி்ு ாசுருக்ு கங்ு கவளயும்ு ாபடிக்ு க ரறவ்ு ,
எல்ு வலயற்ு றாஅளுாரநரதி்ு வதிசி்ு ாசிட்ு டசி்ு ா
பசியல்ு முவறகள்ு ,ாஎவதாவிிக்ு க வ்ு ாதிகதி கள்ு ா
றக யவிற்ு வறப்ு ாபற்ு றிக்ு ாகற்ு றக்ு ாபகாள்ு ளசி்ு ா
பசிலவிிிக்ு க ரறவ்ு .ாகறிப்ு பாகாநாங்ு கள்ு ா
கண்ு கப டிப்ு ப,ாவிாக்ு கமூலங்ு கள்ு ா
றக யவிற்ு றிவ்ு ாதவி ரசி்ு ாபசியல்ு முவறகளக்ு கள்ு ா
பசில்ு லம்ு ரபாதாநாவ்ு ாறிமாகா
ஈர்ு க்ு கப்ு பகக ரறவ்ு ,ாஅதாஎப்ு ரபாதரமா
அவி்ு விளுாநல்ு லதில்ு ல.ாசிட்ு டவில்ு லநவ்ு ா
அல்ு லாதிவிவ்ு ா(நாவ்ு ாஜியார்ு ஜ்ு டுவ்ு ாசிட்ு டப்ு ா
பலதி்ு தி ல்ு ாமுதிலாண்ு வடாமுடிதி்ு திப றகா
படிப்ு வபாவி ட்ு கவி ட்ு ரடவ்ு )ாஎவ்ு றாலம்ு ாஎவதா
முட்ு டாள்ு திவமாவாரகள்ு வி களாலம்ு ா
அனபவிமிவ்ு வமயாலம்ு ாஎவ்ு ா
விிக்ு கறிஞர்ு கவளப்ு ா



வபதி்ு தி யமாக்ு க வி கரவிவ்ு .ாறவால்ு ாஎவ்ு ா
விிக்ு க வ்ு ாபமய்ு ம்ு வமகவளாநாவ்ு ா
அறிந்ு தி ருப்ு பதிாலம்ு ,ாகடிவாரவிவலா
பசிய்ு விதிாலம்ு ாஅவிர்ு கள்ு ாஎவ்ு வவப்ு ா
பபாறதி்ு தக்ு ாபகாள்ு க றார்ு கள்ு .ா

நீங்ு கள்ு ாஒருாசிட்ு டாந றவிவதி்ு வதிப்ு ாபணதி்ு தக்ு கா
ந யமிக்ு கம்ு ரபாத,ாநீங்ு கள்ு ாவிாடிக்ு வகயாளர்ு ,ா
அவிர்ு கள்ு ாஎவ்ு வாபசிய்ு யாரவிண்ு கம்ு ாஎவ்ு பவதிா
நீங்ு கள்ு ாபசிால்ு க றர்ு கள்ு ,ாஅவிர்ு கள்ு ாஉங்ு கள்ு ா
கட்ு டவளகவளசி்ு ாபசியல்ு பகதி்ு தக றார்ு கள்ு ா
எவ்ு றாசி லர்ு ாந வவக்ு க றார்ு கள்ு .ாஅப்ு படிா
நடப்ு பதி ல்ு வல.ாவிிக்ு கறிஞர்ு கள்ு ,ாகறிப்ு பாகா
எவ்ு னடவ்ு ாபதிாடர்ு பள்ு ளாஅனபவிமிக்ு காமூதி்ு தி
விிக்ு காடிகள்ு ாஎவ்ு வவவி டசி்ு ாசிட்ு டாஅறிவி ல்ு ா
மிகமிகாரமம்ு பட்ு டவிர்ு கள்ு .ாபபரும்ு பாலம்ு ா
அவிர்ு கள வ்ு ாபண ாவிிக்ு காஎப்ு படிாஇருக்ு கம்ு ா
எவ்ு பவதிசி்ு ாபசிால்ு விததிாவ்ு .ா

நீங்ு கள்ு ாஉங்ு கள்ு ாவிிக்ு கறிஞர்ு களக்ு கக்ு ா
கட்ு டவளாஇகக றர்ு கள்ு ,ாஅவிர்ு கள்ு ாஅவிற்ு வறா



ந வறரவிற்ு றக றார்ு கள்ு ாஎவ்ு பதாகட்ு டணமற்ு றா
சிட்ு டப்ு ாப ரதி ந தி கள்ு ாஉலக ல்ு ாஇவ்ு னம்ு ா
உண்ு வமக்ு ாகவறவிாவத.ாஉலகாஅளவி ல்ு ,ா
கட்ு டணமற்ு றாஅடிப்ு பவடய ல்ு ா
பபாதமூலவிளதி்ு தி வ்ு ாப ரதி ந தி களாகாஇருக்ு கா
ஒப்ு பக்ு ாபகாண்ு டாஒவ்ு பதாமுக்ு க யசி்ு ாசிட்ு டா
ந றவிவங்ு கள வ்ு ாஉதிவி க்ு காநாவ்ு ாநவ்ு றிரயாகா
இருக்ு க ரறவ்ு .ா2015இல்ு ாஅவிர்ு கள்ு ா2.8ா
மில்ு மயவ்ு ாடாலர்ு ாசிட்ு டரநரதி்ு வதிாஎவக்ு கா
அள தி்ு தி ருக்ு க றார்ு கள்ு ,ா2016இல்ு ாஅதா1.8ா
மில்ு மயனக்ு காரமல்ு ,ா2017இல்ு ாஒருா
மில்ு மயனக்ு காரமல்ு .ாஅவிர்ு கள வ்ு ா
உதிவி ய வ்ு றிாநாங்ு கள்ு ாசிந்ு தி ப்ு பதரபாவ்ு றா
ரபாராட்ு டங்ு கள ல்ு ாஈகபடாமுடியாத.ாஎவ்ு வ டம்ு
அவி்ு விளுாபணமில்ு வல,ாறகரவிாஎவ்ு ா
சிங்ு கதி கவளாமுடக்ு க க்ு ாபகாண்ு கா
ரபாராகவிவதிாவி ட்ு கவி டாரவிண்ு டியததிாவ்ு .ா

உணை்ு வமயான தமய்ு ம்ு வமகள்ு  ீத 
ீணை்ு கம்ு  ிணை , எனத "உணைவக்ு கான 
உவிி்ு ப". 



நவிம்ு பர்ு ாஇறதி ாபநருங்ு க யரபாத,ாநாவ்ு ா
இந்ு தி யாவி ல்ு ாீதி ய ருக்ு கம்ு ாபண கவளதி்ு ா
பதிாடர்ு ந்ு ரதிவ்ு .ாஅவிற்ு றில்ு ாமிகாமுக்ு க யமாவதா
இந்ு தி யாவி வ்ு ாமிவ்ு வ யல்ு ாநலகம்ு .ாஅவதிா
நாவ்ு ாஇந்ு தி யாவி வ்ு ாபபாதநலகம்ு ாஎவா
மறபபயர ட்ு கள்ு ரளவ்ு .ாஅரசிாங்ு கம்ு ாஇவ்ு னம்ு ா
திங்ு கள்ு ாவிடிவிதி்ு வதிாஇவணயதி்ு தி ல்ு ா
பவிள ய டவி ல்ு வல.ாசிமஸ்ு க ருதிப்ு ா
பண்ு டிதிர்ு கள்ு ாஎவ்ு வ டம்ு ா கதில்ு ா
திகவில்ு கவளாரவிண்ு டிக்ு ாகறிப்ு பகள்ு ா
அனப்ு ப க்ு ாபகாண்ு டிருந்ு திவர்ு .ாஇந்ு தி யதி்ு ா
பதிால்ு மயல்ு ாறய்ு ுக்ு ாகிகதி்ு தி மருந்ு தா4450ா
பதி்ு திகங்ு கவளசி்ு ாரசிர்ு தி்ு திாப றக,ாநாங்ு கள்ு ாறவ்ு -
வலவ ல்ு ாஇருந்ு திாபமாதி்ு திப்ு ாபதி்ு திகங்ு கள வ்ு ா
எண்ு ண க்ு வகவயாஏறதி்ு திாிா400,000ா
அளுக்ு கக்ு ாபகாண்ு கவிந்ு தவி ட்ு ரடாம்ு .ா

இந்ு தி யாவி வ்ு ாஅதி காரபர்ு விாஅரசி திி்ு களம்ு ா
(பகஜட்ு ககளம்ு )ாஅதி காரநரம்ு ாஎகதி்ு தக்ு ா
பகாண்ு டவ.ாரதிசி யாஅரசிாங்ு கதி்ு தி வ்ு ா
அரசி திவிப்ு ாப ரசுர ப்ு பதாரநரடியாவத.ா



பபாதாநலகசி்ு ாரசிகர ப்ு ப ல்ு ாநாவ்ு ா
சுதிந்ு தி ரதி்ு தி ற்ு காமுவ்ு வாமருந்ு தம்ு ாபலாநறா
பவியாஅரசி திி்ு கவளக்ு ாகண்ு ரடவ்ு .ா
அவவிகளம்ு ாஎங்ு கள்ு ாரசிகர ப்ு ப ல்ு ா
ரசிர்ு க்ு கப்ு பட்ு டவ.ாறவால்ு ாமாந லா
அரசிாங்ு கங்ு கள வ்ு ாமற்ு றம்ு ாபலாபபர யா
நகரங்ு கள வ்ு ாஅரசி திி்ு கள்ு திாவ்ு ாமிகக்ு ா
கடிவமாகாஇருந்ு திவ.ா

ஓர்ு ாஉதிாரணம்ு ,ாஒடிஷாாபகஜட்ு .ா43ாமில்ு மயவ்ு ா
மக்ு கவளக்ு ாபகாண்ு டாஓர்ு ாமாந லாஅரசி வ்ு ா
பவிள ிக.ாஅதிவ்ு ா38,073ாப ரசுரங்ு கவளா
ப டிஎஎப்ு ாரகாப்ு பகளாகாபவிள ய கவிதிற்ு காஒரு
எழதி்ு தமுவறவயாஎழதி ரவவ்ு .ாறவால்ு ாசி லா
ரகாப்ு பகள்ு ாஇந்ு திாஎழதி்ு தமுவறக்ு கா
விரவி ல்ு வல.ாஅவவிாப டிஎஎப்ு -இல்ு ா
பதி க்ு கமுடியாதிாஒர யாாபமாிிய வ்ு ாரவிபறாருா
எழதி்ு தருவவிக்ு ாவகயாண்ு டவ.ா
அவி்ு விாறாய வ்ு ாரகாப்ு ப ல்ு ாபதி க்ு கப்ு பட்ு கள்ு ளா
எழதி்ு தருவி ற்ு காபதி லாகாஅந்ு திக்ு ாகறிதி்ு திா



எழதி்ு தருாகண வ ய ல்ு ாந றவிப்ு பட்ு கள்ு ளதிாா
எவ்ு றாகண வ ாரதிகக றபதிவ்ு றாஅர்ு தி்ு திம்ு .ா

பதிாடர்ு சி்ு சி யாகப்ு ாபலாஎழதி்ு தருக்ு கவளப்ு ா
பயவ்ு பகதி்ு தி யாப றக,ா35,705ாரகாப்ு பகள ல்ு ா
இந்ு திப்ு ாப ரசி்ு சி வவாஇருக்ு க றதாஎவ்ு றா
கண்ு டறிந்ு ரதிவ்ு .ாஇவிற்ு வறாஇவணயக்ு ா
காப்ு பகதி்ு தி ல்ு ாபவிள ய காமுவ்ு பாகாஅவிற்ு றிவ்ு ா
எழதி்ு தருக்ு கவளப்ு ாபதி க்ு காரவிண்ு கம்ு .ா
றவால்ு ாஅவிற்ு றிலள்ு ளாஎழதி்ு தருக்ு கள்ு ா
உங்ு கள்ு ாஅவமவி ல்ு ாகண்ு டறியப்ு படாதிா
ஒவ்ு றாகாஇருக்ு கம்ு .ாஅதாஏரதிாாஒருாஇந்ு தி யா
றய்ு ுாந றவிவதி்ு திால்ு ாபல்ு லாண்ு ககள்ு ாமுவ்ு பா
உருவிாக்ு கப்ு ாபட்ு டதிாகலாம்ு .ாபலாநாட்ு கள்ு ா
முயவ்ு றப றக,ாஅதாவி ற்ு பவவக்ு ரகாா
இறக்ு கதி்ு தக்ு ரகாாக வடக்ு கவி ல்ு வலாஎவ்ு பவதிா
அறிந்ு திதிால்ு ,ாஒடிஷாாரகாப்ு பகவளா
அப்ு ரபாவதிக்ு காஒதக்ு க ாவவிதி்ு ரதிவ்ு .ா

மற்ு றாமாந லங்ு கள வ்ு ாரவிவலாரமலம்ு ா
கடிவமாகாஇருந்ு தித.ாஒடிஷாாபகஜட்ு டிலள்ு ளா



ப ரசி்ு சி வவகள வ்ு ாநீண்ு டாபட்ு டியல்ு கள்ு ாபற்ு றியா
ரகாப்ு பசி்ு சுட்ு டிகவளாஎகக்ு காமுடிந்ு தித.ா
ஒவி்ு பவிாருாப டிஎஎப்ு ாரகாப்ு பக்ு கம்ு ாரநரடியாவா
யுறர்ு எல்ு ாஅந்ு திக்ு ாரகாப்ு பசி்ு ாசுட்ு டிய ல்ு ாஇருந்ு தித.
முதிமல்ு ாசுட்ு டிகவளாஇறக்ு கம்ு ாபசிய்ு தபகாண்ு க,
ப றகாஅவிற்ு றிவ்ு ாீதி்ு திகவிலக்ு காகாஅவதிா
அலக ட்ு டால்ு ,ாஎல்ு லாாப டிஎஎப்ு ா
ரகாப்ு பகவளயும்ு ாஇறக்ு கவிதாஎள த.ாறவால்ு ா
பபரும்ு பாலாவாமாந லங்ு கள ல்ு ாரவிவலா
இவி்ு விளுாரநராகாஇல்ு வல.ா

பபரும்ு பாலாவாமாந லாபகஜட்ு ககள்ு ாஏரதிாா
ஒருாவமக்ு ரராசிாஎப்ு ட்ு ாரசிவவிா
பமவ்ு பபாருள வ்ு ாஅடிப்ு பவடய ல்ு ா
அவமந்ு திவவி.ாஅம்ு ாபமவ்ு பபாருள்ு ா
இவணயதிளாமுகவிர வயாபவிள ப்ு பகதி்ு தவிா
தி ல்ு வல.ாஒவி்ு பவிாருாமாந லதி்ு தி லம்ு ா
ப ரசி்ு சி வவகவளாஅவடவிதி ல்ு ாஒவி்ு பவிாருா
திவ தி்ு திாஊகருவிாஇயலாதிாவிிிாஇருந்ு திதா
எவ்ு பததிாவ்ு ாசி க்ு கல்ு .ாஇந்ு தி யாவி ல்ு ாஒவி்ு பவிாரு
மாந லதி்ு தி ற்ு காஒவி்ு பவிாவ்ு றம்ு ,ாதி ல்ு மாரபாவ்ு றா



பபர யாநகராட்ு சி களக்ு காஒவி்ு பவிாவ்ு றமாகா
டஜவ்ு ாகணக்ு காவாஅதி காரபர்ு விாஅரசி திி்ு கள்ு ா
இருந்ு திவ.ாஒவி்ு பவிாவ்ு றம்ு ாபவிவி்ு ரவிறாவா
முவறய ல்ு ாஎழதிப்ு பட்ு டிருந்ு திவ.ா

பதிாகப்ு ப ல்ு ாநாங்ு கள்ு ாபமாதி்ு திம்ு ா163,977ா
ப டிஎஎப்ு ாரகாப்ு பகவளசி்ு ாரசிர்ு தி்ு தி ருந்ு ரதிாம்ு .ா
றவால்ு ாஇவதிசி்ு ாசிர விரசி்ு ாபசிய்ு ய,ாஇவிற்ு வறப்ு ா
பற்ு றியாககவமயாவாரவிவலய ல்ு ா2018இல்ு ா
நாங்ு கள்ு ாஈகபடாரவிண்ு கம்ு .ாஎல்ு லாா
அரசி திி்ு களக்ு கம்ு ாரகாப்ு பகள்ு ாபகாண்ு கா
விரப்ு பகவிதாமட்ு கமல்ு ல,ாஉண்ு வமய ல்ு ா
பயனள்ு ளதிாகாஇருக்ு க,ாஅசி்ு ரசிகர ப்ு பா
ரமம்ு பகதி்ு திப்ு படாரவிண்ு கம்ு .ாநாங்ு கள்ு ா
பமய்ு யாகரவிாகாணாவி ரும்ு ப யாபகஜட்ு ககள ல்ு ா
ரதிகவிதிற்ு காவாவிவகவயாஅனமதி க்ு க,ா
நாங்ு கள்ு ாஸ்ு ரகவ்ு ாபசிய்ு யப்ு பட்ு டாபகஜட்ு ககள ல்ு ா
உயர்ு திராஒள க்ு கறிிட்ு கக்ு ாகண்ு கப டிப்ு பா
(ஓசி றர்ு )ாப ரசி்ு சி வவக்ு கதி்ு ாதர்ு ுகண்ு டாகா
ரவிண்ு கம்ு .ாஇப்ு ப ரசி்ு சி வவவயாஇந்ு தி யப்ு ா
பபாதாநலகதி்ு தி லம்ு ாசிந்ு தி தி்ு ரதிாம்ு .ாரமலம்ு ,ா



 ட்ு டாட்ு சி ாஅரசிாங்ு கம்ு ,ாமாந லாஅரசுகள்ு ,ா
நகரங்ு கள்ு ாறக யவிற்ு றிவ்ு ாபகஜட்ு ககவளா
இறக்ு கம்ு ாபசிய்ு திரபாதாஅவிற்ு றில்ு ாசி லரவினம்ு ா
திவிறாகப்ு ாபபயர டப்ு ாபட்ு டிருந்ு திவ,ாசி லா
காணாமற்ு ாரபாய ருந்ு திவாஎவ்ு பதா
பதிள விாய ற்ு ற.ாறகரவிாபகாஞ்ு சிம்ு ா
பபாறப்ு பாவாதிராஉறதி ப்ு பாகா
ரதிவவியாய ற்ு ற.ா

எந்ு திாநாட்ு டிலம்ு ாஅரசிாங்ு கதி்ு தி வ்ு ாஅதி காரபர்ு வி
பவிள ிககள வ்ு ாரநாக்ு கம்ு ,ாஅரசிாங்ு கம்ு ாஎவ்ு வா
பசிய்ு தாபகாண்ு டிருக்ு க றதாஎவ்ு பவதிப்ு ாபற்ு றிக்ு ா
கடிமக்ு கள்ு ாபதிர ந்ு தபகாள்ு ளாஅனமதி ப்ு பரதிா
றகம்ு .ாஅபமர க்ு காஐக்ு க யநாட்ு டில்ு ா ட்ு டாட்ு சி ா
அரசிாங்ு கதி்ு தி வ்ு ாஅதி காரபர்ு விப்ு ாப ரசுரமாவா
 ட்ு டாட்ு சி ப்ு ாபதி ரவிட்ு டிவ்ு ாரதிாற்ு றம்ு ாஇததிாவ்ு .ா
உசி்ு சிாநீதி மவ்ு றதி்ு வதிாஅவடந்ு திாஒருாபகி்ு பபற்ு ற
விிக்ு க ல்ு ாபபரும்ு ாபபாருளாதிாரசி்ு ா
சிர வி வ்ு ரபாதாஒழங்ு கவி தி கவளாஒருாகழா
கவடப்ு ப டிக்ு கவி ல்ு வலாஎவ்ு றாஅரசிாங்ு கம்ு ா
விிக்ு க ட்ு டிருந்ு தித.ாறவால்ு ாஅந்ு திா



ஒழங்ு கவி தி கள்ு ாப ரசுரம்ு ாபசிய்ு யப்ு ாபடாதிதிால்ு ா
அவிற்ு வறாஎவிரும்ு ாகண்ு கப டிக்ு கா
முடியரவிய ல்ு வல.ா

உசி்ு சிநீதி மவ்ு றாநீதி பதி ாப ராண்ு டஸவ்ு ா
தூண்ு கதிமவ்ு ரபர ல்ு ா"சிட்ு டம்ு ாபதிர யாதிா
அரசிாங்ு கம்ு -ந ர்ு விாகசி்ு ாசிட்ு டங்ு கவளாநவ்ு கா
பவிள ய கவிதிற்ு காவாரவிண்ு கரகாள்ு "ாஎவ்ு றா
முக்ு க யமாவாகட்ு கவரவயாஒருாஹோர்ு விர்ு கா
சிட்ு டப்ு ாரபராசி ர யர்ு ாஎழதி வார்ு .ாஇதாஒருா
முவறயாவாபசியல்ு முவறய ல்ு ாமுடிந்ு தித.ா
இதிவ்ு படி,ாஅரசிாங்ு கதி்ு தி வ்ு ாஎல்ு லாா
ஒழங்ு கவி தி களம்ு ாமுதிமல்ு ா"ப ரஸ்ு திாப தி்ு திா
வி தி பசிய்ு தில்ு ாபற்ு றியாஅறிக்ு வக"ாஎவ்ு றாஒருா
அடிப்ு பவடப்ு ாபாண ய ல்ு ாபவிள ய டப்ு பகம்ு .ா
இதிவால்ு ாகடிமக்ு கள்ு ாஎவ்ு வாந கழம்ு ா
எவ்ு பவதிதி்ு ாபதிர ந்ு தபகாள்ு ளலாம்ு ,ாப றகா
இறதி வி தி களம்ு ாபவிள ய டப்ு பகம்ு .ாபமாதி்ு திசி்ு ா
பசியல்ு முவறயும்ு ாபதிாகக்ு கப்ு ாபட்ு டாஓர்ு ா
றவிணதி்ு தக்ு கள்ு - ட்ு டாட்ு சி ா
ஒழங்ு கமுவறகள வ்ு ாவி தி ாஎவ்ு பதி ல்ு -



ரசிர்ு க்ு கப்ு பகம்ு .ாதி ருதி்ு திங்ு கள்ு ,ாநீக்ு கங்ு கள்ு ,ா
உதிவி கரமாவாவிரலாற்ு றக்ு ாகறிப்ு பகள்ு ,ா
பயனள்ு ளாசிட்ு டவி தி களக்ு காவாசுட்ு டிகள்ு ா
எல்ு லாவிற்ு றடனம்ு ாஅதாரமம்ு பகதி்ு தி ா
வவிக்ு கப்ு பகம்ு .ா

 ட்ு டாட்ு சி தி்ு ாதிளதி்ு தி ல்ு ாசிட்ு டாறற்ு றலவடயா
பதிாிில்ு நட்ு பதி்ு ாதிரங்ு கவளக்ு ாக வடக்ு கமாறா
பசிய்ு யும்ு ாஎவதாரபாராட்ு டதி்ு தி ல்ு ,ா ட்ு டாட்ு சி ா
ஒழங்ு கமுவறகள வ்ு ாவி தி ய ல்ு ாமிகப்ு ாபபர யா
காணாமற்ு ரபாவாஒழங்ு ககள வ்ு ாஇவடபவிள ா
ஒவ்ு வறக்ு ாகண்ு கப டிதி்ு ரதிவ்ு .ா ட்ு டாட்ு சி ா
ஒழங்ு கமுவறாவி தி ய ல்ு ாஏறதி்ு திாிா30ா
சிதிவதிதி்ு தி ற்ு கம்ு ாரமல்ு ,ாஅதி கசி்ு ாபசிலுா
பசிய்ு யாமலம்ு ,ாதிவ ாவி யாபார ாஒருவிர வ்ு ா
அனமதி வயப்ு ாபபறாமலம்ு ாகடிமக்ு களக்ு கக்ு ா
க வடக்ு காதாஎவ்ு றாமதி ப்ு ப ட்ு ரடவ்ு .ாஇவவிா
சிந்ு திர்ு ப்ு பதி்ு தி வால்ு ாஉட்ு ரசிர்ு க்ு கப்ு ாபட்ு டா
முவ்ு மாதி ர யாவாவி தி களம்ு ாதிரங்ு களம்ு ா
றகம்ு .ாஅவிற்ு றிற்ு காமுழஅளுாசிட்ு டாறற்ு றல்ு ா
உண்ு க.ாறவால்ு ாஅவிற்ு றிற்ு கள்ு ாஅவவிா



ரசிர்ு க்ு கப்ு படவி ல்ு வல.ாஅசிலாகாஇசி்ு ா
பசிய்ு வகய வ்ு ாரநாக்ு கம்ு ாஇடதி்ு வதிசி்ு ா
ரசிமிப்ு பததிாவ்ு .ாறவால்ு ாகடிமக்ு களக்ு கா
இவவிாக வடப்ு பவதிக்ு ாகட்ு கப்ு பகதி்ு திும்ு ,ா
அவிர்ு கள டமிருந்ு தாந யாயமற்ு றா
கட்ு டணங்ு கவளதி்ு ாதிவ யார்ு ாஅவமப்ு பகள்ு ா
விசூமக்ு கும்ு ாஇதாஒருாவிாய்ு ப்ு பாக வி ட்ு டத.ா

அபமர க்ு காஐக்ு க யாநாட்ு காஅரசிாங்ு கா
அசி்ு சிாளர்ு களக்ு காவாரபாட்ு டிய ல்ு ாஎவதா
பபயவரயும்ு ாரசிர்ு தி்ு தக்ு ாபகாள்ு ளாரவிண்ு கம்ு ா
எவ்ு னம்ு ாஅளுக்ு காஅபமர க்ு கசி்ு ாசிட்ு டதி்ு வதிப்ு ா
பபாதமக்ு களக்ு காஅசி்ு சி கக வ்ு றா
ப ரசி்ு சி வவய ல்ு ாநாவ்ு ாநீண்ு டகாலமாகாறர்ு விம்ு ா
காட்ு டிவிந்ு ரதிவ்ு .ாஇப்ு பதிவி ா ட்ு டாட்ு சி ா
ந வலய ல்ு ாசிட்ு டதி்ு வதிாஅமுல்ு ா
பகதி்ு தவிதிற்ு காவாபபாறப்ு பவடயாமூதி்ு திா
அதி காரமும்ு ாஅரசிாங்ு காஅசி்ு சுாஅலவிலகதி்ு தி வ்ு ா
இயக்ு கநர்ு ாபபாறப்ு பம்ு ாபகாண்ு டத.ாஎவக்ு கா
அந்ு திாரவிவலாக வடக்ு கவி ல்ு வல.ாறவால்ு ா
ரதிர்ு ுக்ு கர ரயார்ு ாபட்ு டியமல்ு ாஎவ்ு ாபபயர்ு ா



இருந்ு தித.ாபவிள்ு வளாமாள வகய ல்ு ாகடியரசுதி்ு ா
திவலவிர வ்ு ாஅதி கார கள்ு ாஅலவிலகம்ு ாஎப்ு படிா
இயங்ு கக றதாஎவ்ு பவதிாரநரடியாகாஎவ்ு வால்ு ா
காணாமுடிந்ு தித.ாஅசி்ு சுாஅலவிலகதி்ு வதிப்ு ா
பற்ு றியும்ு ாநாவ்ு ாமிகப்ு ாபபர யாஅளுா
பதிர ந்ு தபகாண்ு ரடவ்ு .ாஅந்ு திாஅனபவிம்ு ாமிகதி்ு ா
ரதிவவியாவாஒவ்ு ற.ா

அரசிாங்ு காஅசி்ு சி டமல்ு ாஎவக்ு க ருந்ு திா
றர்ு விதி்ு தி வ்ு ாகாரணமாக,ாஇந்ு திதி்ு ாதவறய ல்ு ா
உலபகங்ு கம்ு ாபண யாற்ு றியவிர்ு கள வ்ு ா
பதிாடர்ு பாஎவக்ு கக்ு ாக வடதி்ு தித.ாஅவிர்ு கள ல்ு ா
ஜாவ்ு ாபஷர டவ்ு ாஎவ்ு பாரும்ு ாஒருவிர்ு .ாஐக்ு க யா
நாட்ு டிவ்ு ாரதிசி யக்ு ாகாப்ு பகங்ு கள வ்ு ாசிார்ு ப ல்ு ா
சிட்ு டதி்ு வதிாபவிள ய கவிதி ல்ு ாஉலக ரலரயாமிகசி்ு ா
சி றந்ு திாஅவமப்ு வபாஉருவிாக்ு க யவிர்ு .ாஅதா
சி றப்ு பாவபதிாருாஅவமப்ு ப.ாஅதி ல்ு ா
இங்ு க லாந்ு தி ல்ு ாஎக்ு காலதி்ு தி ல்ு ாஉருவிாக்ு கப்ு பட்ு ட
சிட்ு டங்ு களக்ு காவாஉறதி யாவாப ரதி வயா
எவிரும்ு ாரதிடிாஎகக்ு கலாம்ு .ாசிாவ்ு றாக,ாமகாா
சிாசிவதி்ு தி வவாசிட்ு டமாக்ு க யரபாதாஇருந்ு திா



அதிவ்ு ாவிடிவிதி்ு வதியும்ு ,ாமறமுவறா
சிட்ு டமாக்ு க யரபாதாஅதிவ்ு ாவிடிவிதி்ு வதியும்ு ,ா
அதாகாலப்ு ரபாக்ு க ல்ு ாஎவி்ு வி திம்ு ாமாறிவிந்ு திதா
எவ்ு பவதியும்ு ாநீங்ு கள்ு ாகாணமுடியும்ு .ா

இந்ு தி யாவி ல்ு ,ாசிட்ு டக்ு ாக வடப்ு பாபற்ு றியா
ப ரசி்ு சி வவாரமலம்ு ாபவிள ப்ு பவடயாகா
இருக்ு க றத.ாந ஷிதி்ு ாரதிசிாய்ு ாஅரசிாசி ரயட்ு ஸ்ு ா
ந றவிவதி்ு தி வ்ு ாஇரண்ு காவிிக்ு கறிஞர்ு கள்ு ,ா
பகரரீாரகாகரலாமற்ு றம்ு ாஜயதப்ு ாபரட்ு டி,ா
விாவ்ு ரடஜ்ு ாறசி யாாபதி்ு தி ர வகய ல்ு ா
"பசியல்ு முவறாந சி்ு சியதி்ு தக்ு காவாஅழதி்ு திம்ு "ா
எவதி்ு ாதிவலப்ு ப ட்ு டாஓர்ு ாறி்ு ரநாக்ு கள்ு ளா
கட்ு கவரவயாபவிள ய ட்ு டார்ு கள்ு .ாஅதி ல்ு ா
ஒழங்ு கமுவறகள்ு ,ாசிட்ு டவி தி கள்ு ா
றக யவிற்ு றிவ்ு ாந வலப்ு பாட்ு வடா
உறதி ப்ு பகதி்ு தி க்ு ாபகாள்ு விதி ல்ு ாபலவி திா
ந சி்ு சியமிவ்ு வமகள்ு ாஇருப்ு பவதிக்ு ாரகாடிட்ு கக்ு ா
காட்ு டியுள்ு ளவர்ு .ாஎவதாநண்ு பரும்ு ,ா
திரங்ு கள வ்ு ாவிிக்ு க ல்ு ாஉடவ்ு -மனதிாரருமாவா
சுஷாந்ு தி்ு ாசி வ்ு ஹோ,ாஇந்ு தி யசி்ு ாசிட்ு டதி்ு தி ல்ு ாஎல்ு லாா



நீதி யவவிாவிிக்ு ககள்ு ,ாசிட்ு டங்ு கள வ்ு ா
பதிாகப்ு ப வவயும்ு ாறவ்ு வலவ ல்ு ாஇலவிசிமாகா
வவிதி்ு தள்ு ளார்ு .ாஅவிரும்ு ாஇந்ு திாவி ஷயதி்ு தி ல்ு ா
றி்ு ந்ு திாறர்ு விம்ு ாபகாண்ு கள்ு ளார்ு .ாதிரங்ு கள்ு ா
விிக்ு க ல்ு ாஎங்ு களவடயாமற்ு பறாருாஉடவ்ு -
மனதிாரர்ு ாறவாஸந விாஸ்ு ாரகாடம,ா
அதி காரபர்ு விாபகஜட்ு ககள வ்ு ா
பதிாகப்ு ப வவதி்ு ாபதிாடங்ு க வவிதி்ு திவிர்ு .ா

நாங்ு கள்ு ாதிவ யாகாஇல்ு வல.ா2017ாபசிப்ு டம்ு பர ல்ு ா
தி ல்ு மாஉயர்ு நீதி ாமவ்ு றதி்ு தி வ்ு ாமாண்ு பமிகா
நீதி பதி ாமவ்ு ரமாஹேவ்ு ாதிாவ்ு ாஈகபட்ு டாவிிக்ு கா
ஒவ்ு றில்ு ாசிட்ு டதி்ு தி வ்ு ாக வடப்ு பந வலாபற்ு றிக்ு ா
ரகள்ு வி ப்ு பட்ு க,ாஎல்ு லாாவமயஅரசுசி்ு ா
சிட்ு டங்ு கவளயும்ு ாகி்ு ப்ு பட்ு டாசிட்ு டங்ு கவளயும்ு ா
ஒருாமதி்ு தி யாதிளதி்ு தி ல்ு ாக வடக்ு கசி்ு ாபசிய்ு யா
உதிுக வ்ு றாசி றப்ு பாவாஒழங்ு கவமப்ு ப வவா
உருவிாக்ு காரவிண்ு கம்ு ாஎவ்ு றாசிட்ு டா
அவமசி்ு சிகதி்ு தக்ு காறவணய ட்ு டார்ு .ாசிட்ு டங்ு கள்ு
"கண வ ாபடிக்ு கக்ு  டியாப டிஎஎப்ு ாவிடிவிதி்ு தி ல்ு "ா
க வடக்ு காரவிண்ு கம்ு ாஎவ்ு றாறவணா றியத.ா



இதிவால்ு ,ாப டிஎஎப்ு ாரகாப்ு ப லள்ு ளாப ரதி வயா
எவிரும்ு ாபபற்ு றக்ு ாபகாள்ு ளலாம்ு ,ாஅவதிப்ு ா
பபருந்ு திகவில்ு ாபகப்ு பாய்ு ுக்ு கம்ு ாஎசி்ு டிஎம்ு ல்ு ா
மாற்ு றதி்ு தக்ு கம்ு ,ாரமலதி காீதி்ு ாதிகவில்ு களக்ு கம்ு ா
ப றாபயவ்ு பாககளக்ு கம்ு ாஉட்ு பகதி்ு திலாம்ு ா
எவ்ு றாபபாருள்ு .ாஇந்ு திதி்ு ாதவறா2018இலம்ு ா
அதிற்ு காஅப்ு பாலம்ு ாகறிப்ு ப ட்ு ட(அதி க)ாஅளுா
கவிவதி்ு வதிப்ு ாபபறம்ு ாஎவ்ு பதாபதிள ு.

ரான்ு  அரசு ரவிவலகவள ஏன்ு  
புக்ு கணை தி்ு ரதின்ு  

காந்ு தி வயா'ஸ்ு ரகவ்ு 'ாபசிய்ு திவிாறம்ு ,ாஎவதா
காப்ு பகதி்ு தி லள்ு ளா6000ாஅபமர க்ு காஅரசிாங்ு கதி்ு ா
தி வரப்ு படங்ு கவளப்ு ாபராமர தி்ு திவிாறம்ு ,ா
அதி காரபர்ு விாஅரசி திி்ு கவளப்ு ாபார்ு தி்ு திவிாறம்ு ா
எவதாநாட்ு கவளக்ு ாகிிதி்ு தக்ு ா
பகாண்ு டிருந்ு ரதிவ்ு .ாறவால்ு ாஇவிற்ு றில்ு ாஎதும்ு ா
நாவ்ு ாபசிய்ு யரவிண்ு டியாரவிவலாஅல்ு ல.ாமாறாகா
அபமர க்ு காஐக்ு க யாநாட்ு கப்ு ாபண கள ல்ு ாஎவதா



றய்ு ுாமுடிுகவளாபவிள ய கவிதாதிாவ்ு ா
நாவ்ு ாபசிய்ு யாரவிண்ு டிய ருந்ு திாரவிவல.ா

பபரும்ு பாலாவாரதிசி யப்ு ாபதி ப்ு பர வமா
அவமப்ு பகள்ு ாரபாலரவி,ாஅபமர க்ு கா
ஐக்ு க யநாட்ு டிலம்ு ,ாபதி ப்ு பர வமக்ு கா
அப்ு பாற்ு பட்ு டாவி ஷயங்ு கள வ்ு ாபட்ு டியல்ு ா
உண்ு க.ாஇம்ு மாதி ர ாவி தி வி லக்ு ககள ல்ு ாமிகும்ு ா
கறிப்ு ப டதி்ு திக்ு காஒவ்ு ற,ாஅபமர க்ு கா
அரசிாங்ு கதி்ு தி வ்ு ாபண கள்ு .ாஇவவிாஅபமர க்ு கா
ஐக்ு க யாஅரசிாங்ு கப்ு ாபண யாளர்ு கள்ு ாஅல்ு லதா
அதி கார கள்ு ாதிங்ு கள்ு ாஅலவிலகக்ு ா
கடவமகள வ்ு ரபாதாபசிய்ு பவவி.ாஅந்ு திப்ு ா
பண யாளர்ு கள்ு ,ாமக்ு கள வ்ு ாரசிவிகர்ு கள்ு .ா
அவிர்ு களக்ு காமக்ு கள்ு ாஊதி யம்ு ா
விிங்ு க ய ருக்ு க றார்ு கள்ு ,ாறகரவிாஅவிர்ு களதா
உற்ு பதி்ு தி ,ாஅதிவ்ு ாஎஜமாவர்ு களாவா
மக்ு களக்ு ரகாஉர யதாஎவ்ு பததிாவ்ு ாஇந்ு திா
வி தி வி லக்ு க வ்ு ாகாரணம்ு .ாஇதாஓர்ு ா
எள வமயாவ,ாறவால்ு ாசிக்ு தி ாவிாய்ு ந்ு திா
கருதி்ு திாகம்ு .ா



1990கள வ்ு ாபதிாடக்ு கதி்ு தி ல்ு ாகாப்ு பர வமா
மற்ு றம்ு ாகாப்ு பப்ு ாபதி்ு தி ரங்ு கள வ்ு ா
பர விர்ு தி்ு திவவதி்ு ாதிகவில்ு ாதிளங்ு கவளதி்ு ாதிவதா
விருவிாய்ு க்ு காவாவிிியாகாஅரசிாங்ு கம்ு ாஉயர்ு ந்ு தி
வி வலய ல்ு ாவி ற்ு றக்ு ாபகாண்ு டிருந்ு திதிால்ு ாநாவ்ு ா
அந்ு திதி்ு ாதிகவில்ு ாபதிாகதி கவளாவி கவி க்ு கா
முடிந்ு தித.ாஒவி்ு ரவிாராண்ு கம்ு ாஇதி்ு திகவில்ு ா
திளங்ு கவளாவிாங்ு கப்ு ாபலாலட்ு சிம்ு ாடாலர்ு கள்ு ா
பசிலவி டாரவிண்ு கம்ு .ாஎவ்ு வால்ு ாஇவி்ு விளுா
பணதி்ு வதிசி்ு ாரசிர்ு க்ு கமுடியும்ு ாஎவ்ு றால்ு ாசிர .ாநாவ்ு ா
திகவிவலாவிாங்ு க யப றக,ாஅதிற்ு கப்ு ா
பதி ப்ு பர வமாக வடயாத.ாஅதி்ு ாதிகவில்ு ா
பதிாகதி வயாஇவணயதி்ு தி ல்ு ாபவிள ய டா
எவக்ு காஅனமதி ாஉண்ு க.ா

றவால்ு ாஇந்ு திாஅரசிாங்ு காறவிணங்ு கவளா
அபமர க்ு காஅரசிாங்ு கதி்ு தி டமிருந்ு தாவிாங்ு க ா
மக்ு களக்ு காஇலவிசிமாகதி்ு ாதிருவிதிற்ு க,ா
அரசிாங்ு கதி்ு தி வ்ு ாமற்ு பறாருாபகதி யாவாரதிசி யா
அறிவி யல்ு ாஅடிப்ு பவடந றவிவதி்ு தி டம்ு ா
(எவ்ு எஸ்ு எஎப்ு )ாநவ்ு பகாவடயாகப்ு ாபணம்ு ா



ரகட்ு காவி ண்ு ணப்ு ப தி்ு திாகாரவிண்ு கம்ு ாஎவ்ு பதா
ரவிடிக்ு வக.ாஎவ்ு எஸ்ு எஎப்ு ாஅக்ு காலப்ு பகதி ய ல்ு ா
இவணயதி்ு தி வ்ு ாவிளர்ு சி்ு சி க்ு கக்ு ாகாரணமாகா
இருந்ு தித.ாஅப்ு ப ர வி வ்ு ாஇயக்ு கநர்ு ாஸ்ு டஎபவ்ு ா
ுல்ு எப்ு ாஅந்ு திாநவ்ு பகாவடவயாஎவக்ு கா
விிங்ு கம்ு ாஅளுக்ு கதி்ு ாதண சி்ு சிலாவா
மவ திராகாஇருந்ு திார்ு .ா

இந்ு திப்ு ாபதி யாதி ட்ு டதி்ு வதிப்ு ாபற்ு றியாபசிய்ு தி ா
பரவி யதம்ு ,ாசிக்ு தி ாவிாய்ு ந்ு திா'ஹேுஸ்ு ாஎவர்ு ஜி'ா
கழவி வ்ு ாதிவலவிர்ு ாடிங்ு பகல்ு ,ா"இந்ு திதி்ு ா
திகவிவலக்ு ாபகாகதி்ு த,ாநீங்ு கள்ு ாஏவ்ு ாதிவ யார்ு ா
தவறயுடவ்ு ாரபாட்ு டிய கக றர்ு கள்ு "ாஎவ்ு றா
ரகட்ு காமிகாமூர்ு க்ு கமாவாகடிதிம்ு ாஒவ்ு வறாரதிசி ய
அறிவி யல்ு ாஅடிப்ு பவடாந றவிவதி்ு தக்ு கா
எழதி வார்ு .ாதவணக்ு ாகடியரசுதி்ு ாதிவலவிர்ு ா
ரகாரராஇவதிா"அபமர க்ு கப்ு ாபபாதமக்ு களக்ு கா
மிகப்ு ாபபர யாபவிற்ு றி"ாஎவ்ு றா றியதா
ரமற்ு ரகாள்ு ாகாட்ு டப்ு ாபட்ு டதம்ு திாவ்ு ா
வி ஷயங்ு கள்ு ாமுடிுக்ு காவிந்ு திவ.ாஅதிற்ு கப்ு ா



ப றகாநாவ்ு ாஅல்ு ாரகாரரவி வ்ு ாமிகப்ு ாபபர யா
ரசி கவாகாஇருக்ு க ரறவ்ு .ா

திரங்ு கவளாறவ்ு -வலவ ல்ு ாபவிள ய கக வ்ு றா
எவதாரவிவலய வ்ு ரபாதாஇந்ு திாமுக்ு க யமாவா
பாதகாப்ு பாவி தி களக்ு காஅரசுப்ு ா
பண யாளர்ு கள்ு ாமிகாஅதி கக்ு ாபகாவடா
அள தி்ு தி ருக்ு க றார்ு கள்ு ாஎவ்ு பவதிக்ு ா
கண்ு டிருக்ு க ரறவ்ு .ாஎவ்ு றாலம்ு ாதிவ யார்ு ாதிரா
அவமப்ு பகள்ு ாஅவிற்ு றக்ு கப்ு ாபதி ப்ு பர வமவயா
உறதி ப்ு ாபகதி்ு தவிதி ல்ு ாகண்ு ணாகா
இருக்ு க றார்ு கள்ு .ாகல்ு வி ய யல்ு ா
பவிள ிககள லம்ு ாஇரதிாநவடமுவறாஇவ்ு னம்ு ா
பரவிலாகாவி ர ந்ு தி ருந்ு தித.ாஎவதாசிட்ு டதி்ு தவறா
ரவிவலய வால்ு ,ாஜவாதி பதி ாஒபாமாவி வ்ு ா
கல்ு வி தி்ு ாரதிடல்ு கவளாறர்ு விதி்ு தடவ்ு ாப வ்ு பற்ு றிா
விந்ு தி ருக்ு க ரறவ்ு .ாஹோர்ு விர்ு காசிட்ு டார வி்ு யா
பதி்ு தி ர வகய ல்ு ாஅவிர்ு ாபவிள ய ட்ு டாஒருா
கட்ு கவரவயாகவிவமாகப்ு ாபடிதி்ு தி ருக்ு க ரறவ்ு .ா
ஹோர்ு விர்ு காசிட்ு டார வி்ு யாஇதிி்ு ாஅவிரதாகட்ு கவரா
ீதாபதி ப்ு பர வமாபகாண்ு டாகவிதாஎவக்ு கப்ு ா



பதவமயாகாஇருந்ு தித.ாசியவ்ு ஸ்ு ாரபாவ்ு றாப றா
பதி்ு தி ர வககள ல்ு ாஅவிர்ு ாசி றகட்ு கவரகவளா
பவிள ய ட்ு டாரபாதம்ு ாஅவவிகளம்ு ாஇரதிா
நவடமுவறவயப்ு ாப வ்ு பற்ு றிவாஎவ்ு பவதிக்ு ா
கண்ு ரடவ்ு .ா

2016இல்ு ாஓர்ு ாஅடிப்ு பவடாந றவிவம்ு ாஇந்ு திா
ந வலவமக்ு காஏதிாவிதாபசிய்ு யாரவிண்ு கபமவா
எவ்ு வவாஅணக யத.ா2017க்ு கா500,000ா
டாலரும்ு ா2018 க்ு கா400,000ாடாலரும்ு ா
இதி்ு தவறய ல்ு ாபண பசிய்ு யாஅள ப்ு பதிற்ு கா2016ா
அக்ு ரடாபர ல்ு ாமுவ்ு விந்ு திவர்ு .ாறவால்ு ாஇதி ல்ு ா
ஒருாசி க்ு கல்ு ாஇருந்ு தித.ாஅவிர்ு கள்ு ாஎங்ு கள்ு ா
இயக்ு கநர்ு கள்ு ாகழவி ல்ு ாஇடம்ு ாரகட்ு டவர்ு .ா
கறிதி்ு திாஇலக்ு ககவளாஅவடவிதிற்ு காகா
அடிக்ு கடிாஎவக்ு கப்ு ாபணம்ு ாதிருவிதாமட்ு கமல்ு ல,
எவ்ு ாபண ய வ்ு ீதாவி ர விாவாகட்ு கப்ு பாட்ு வடா
ரமற்ு பகாள்ு ளாஅவிர்ு கள்ு ாவி ரும்ு ப வர்ு .ாதி ரவஷ்ு ா
தி ர ரவிதி ய வ்ு ாபங்ு களாவி ல்ு ாஉட்ு கார்ு ந்ு தா
அபமர க்ு காுக்ு கதி்ு ாபதிாவலரபசி ாஅவிப்ு ப ல்ு ா
இந்ு திாந பந்ு திவவகவளதி்ு ாபதிர ந்ு தா



பகாண்ு ரடவ்ு .ாப றகாவிரரவிற்ு பவறக்ு காவிந்ு தா
900,000ாநவ்ு பகாவடவயாவி ட்ு கவி ட்ு ரடவ்ு ா
எவ்ு றாதி ரவஷுக்ு கம்ு ாசிாமுக்ு கம்ு ா றியவதிா
ந வவுாவவிதி்ு தி ருக்ு க ரறவ்ு .ா

அவிர்ு கள்ு ாரவிவலாஎங்ு கவளாஅரசிாங்ு கதி்ு தி வ்ு ா
ரவிவலகள வ்ு ாப ரசி்ு சி வவவயாறிமாகா
றராயாஅனமதி க்ு கம்ு ாஎவ்ு றம்ு ,ாஏரதினம்ு ா
ீறல்ு கவளக்ு ாகண்ு கப டிதி்ு திால்ு ாஅவதிா
பவிள ிட்ு டாளர்ு களக்ு கம்ு ாஅரசிாங்ு கதி்ு தக்ு கம்ு ா
பதிர வி க்ு காஉதிும்ு ாஎவ்ு றம்ு ,ாப றகாஒருரவிவளா
பபாதபவிள ய ல்ு ாபதிள விாகாஎந்ு திக்ு ா
கட்ு கவரவயயும்ு ாபவிள ய டலாம்ு ாஎவ்ு றம்ு ா
அந்ு திாஅடிப்ு பவடாந றவிவதி்ு தக்ு காநாவ்ு ா
வி ளக்ு க ரவவ்ு .ாஎவ்ு றாலம்ு ,ாஇந்ு திப்ு ாபணதி்ு தி வ்ு ா
பபரும்ு பகதி ாசிஞ்ு சி வகக்ு ாகட்ு கவரகவளா
ஸ்ு ரகவ்ு ாபசிய்ு விதிற்ு கசி்ு ாபசில்ு லம்ு ா(பபர யா
அளவி ல்ு ாபசிய்ு திால்ு ாஇதாஅதி கசி்ு ாபசிலுா
ப டிக்ு கம்ு ாதி ட்ு டம்ு ாஇத).ாநலகாஅறிவி யல்ு ா
பட்ு டப்ு ாபடிப்ு பாமாணவிர்ு களக்ு கம்ு ாஇதரபாவ்ு ற
ப றவிற்ு றிற்ு கம்ு ாஉதிும்ு .ா



எவ்ு றாலம்ு ,ாஇந்ு திக்ு ாபகாவடாசிட்ு டசி்ு ா
பசிலுகவளாஉள்ு ளடக்ு காத.ாபதிள விாகரவிா
பபாதபவிள ய ல்ு ாமிகப்ு ாபபர யாஅளவி லாவா
சிஞ்ு சி வகக்ு ாகட்ு கவரகவளாநாங்ு கள்ு ா
கண்ு டவடந்ு திாலம்ு ாபதி ப்ு பாளர்ு கள்ு ா
விிக்ு கப்ு ரபாகவிதி ல்ு ாசிமர்ு தி்ு திர்ு கள்ு .ா
பிிவிாங்ு கல்ு ாரநாக்ு க ரலாாதிாங்ு கள்ு ாதயவிிிய ல்ு
பபற்ு றாவிருவிாய்ு ாவிிிகவளக்ு ாகாப்ு பதிற்ு கக்ு ா
காலம்ு ாகடதி்ு தம்ு ாஉதி்ு தி யாகரவிாாஅவிர்ு கள்ு ா
விிக்ு கப்ு ாரபாடமாட்ு டார்ு கள்ு ாஎவ்ு பதிற்ு காஎந்ு திா
உதி்ு திரவிாதிமும்ு ாஇல்ு வல.ா

ரவிறவிவகய ல்ு ா றிவால்ு ,ாஇதாமிகந்ு திா
இடர்ு ப்ு பாகாபகாண்ு டாதி ட்ு டம்ு .ாஓர்ு ாஅடிப்ு பவடா
ந றவிவதி்ு தாஅதி கார ,ாஅதி லம்ு ாகறிப்ு பாகா
நாவ்ு ாஇதவிவராரசிர்ு ந்ு தாபண யாற்ு றாதிா
ஒருவிர்ு ,ாஎங்ு கள்ு ாகழவி ல்ு ாரசிர்ு ந்ு தாஎங்ு கள்ு ா
கார யங்ு கவளாதி வசிப்ு பகதி்ு திாநாவ்ு ா
அனமதி க்ு காமுடியாத.ாறகரவிாஅந்ு திப்ு ா
பணதி்ு வதிாரவிண்ு டாம்ு ாஎவ்ு றா
பசிால்ு மவி ட்ு ரடவ்ு .ாசி லாஅடிப்ு பவடா



ந றவிவங்ு கள்ு ாபண பசிய்ு திால்ு ாபணம்ு ா
திருக வ்ு றவ.ாஅவிர்ு கள்ு ாமவதி்ு தி மருக்ு கம்ு ா
ஏரதிாாஒருாதி ட்ு டதி்ு வதிாநீங்ு கள்ு ாபசிய்ு தா
முடிதி்ு திால்ு ாபணம்ு ாதிருவிார்ு கள்ு .ாறவால்ு ா
நாங்ு கள்ு ாஅவி்ு வி திம்ு ாரவிவலாபசிய்ு விதி லவல.ா
நாங்ு கள்ு ாபணதி்ு வதிவி டசி்ு ாரசிவவிவயா
எப்ு ரபாதம்ு ாமதி க்ு க ரறாம்ு .ா

அந்ு திாந றவிவம்ு ாஇறதி யாகதி்ு ாதி ரும்ு ப விந்ு தா
2017ாஜவவிர ய ல்ு ா250,000ாடாலர்ு ாதிருவிதிாகா
ஒப்ு பக்ு ாபகாண்ு டத.ாதி ட்ு டாஅறிக்ு வகா
அள தி்ு திப றகாஜூவலய ல்ு ாரமலம்ு ா250,000ா
டாலர்ு ாபணம்ு ாதிருவிதிாகும்ு ,ாீதி ய ருக்ு கம்ு ா
400,000ாடாலவரா2018இலம்ு ா2019இலம்ு ா
திவிவணகளாகதி்ு ாதிருவிதிாகும்ு ா றிவர்ு .ா
நாவ்ு ாகாணாவி ரும்ு ப யவதிவி டப்ு ாபணதி்ு வதிசி்ு ா
சி றசி றாபதிாவககளாகக்ு ாபகாகப்ு பதிாகாஇதா
இருந்ு தித.ாறவாலம்ு ,ாநாவ்ு ாஒப்ு பந்ு திதி்ு தி ல்ு ா
வகபயழதி்ு தி ட்ு ரடவ்ு .ா



ிதி ி்ு ிாளர்ு கள ன்ு  மவுவிான 
தசியல்ு கவளதி்ு  திணை க்ு வக தசிய்ு தில்ு  

2017இவ்ு ாமுதில்ு ாறறமாதிங்ு கள ல்ு ாஅரசிாங்ு கப்ு ா
பண கள வ்ு ாறராய்ு சி்ு சி ய ல்ு ாதவி ரமாகா
ஈகபட்ு ரடவ்ு .ாவிடாகரராமவாா
பல்ு கவலக்ு கிகதி்ு தி வ்ு ாஇரண்ு கா
ரபராசி ர யர்ு கள்ு ,ாஒருாபட்ு டப்ு ாபடிப்ு பாமாணவிர்ு ா
றக ரயாருடவ்ு ாரசிர்ு ந்ு த,ாகமஎரபார்ு வ யா,ா
ஸ்ு டாவ்ு எரபார்ு காபல்ு கவலக்ு ாகிகங்ு கள வ்ு ா
நலகங்ு கள வ்ு ாஉதிவி யுடவ்ு ாறசி ர யர்ு ா
மூலங்ு கவளதி்ு ாரதிடிக்ு ாகல்ு வி சிார்ு ாநல்ு கள ல்ு ா
தவி ரமாவாரதிடவலாநடதி்ு தி ரவாம்ு .ாறசி ர யர்ு ா
பபயர்ு சி்ு ாரசிர்ு ப்ு பகள்ு ாபலவி திமாவாவிிிகள ல்ு ா
எழதிப்ு படலாம்ு ாஎவ்ு பதிால்ு ாசிஞ்ு சி வகதி்ு ாதிகவில்ு ா
பதிாகதி கவளதி்ு ாரதிடிாஇந்ு திதி்ு ாதிகவிவலப்ு ா
பபறவிதாஎள யாரவிவலாஅல்ு ல.ா

நாங்ு கள்ு ாஅடிப்ு பவடய ல்ு ாபசிய்ு திதாஇத:ா
நலகங்ு கள்ு ாபயவ்ு பகதி்ு தம்ு ாபவிவி்ு ரவிறா
மூவ்ு றாவிண கதி்ு ாரதிககருவி கள ல்ு ா



ஒவி்ு பவிாவ்ு றிலம்ு ாஒவி்ு பவிாருாஅரசிாங்ு கா
முகவமவயயும்ு ாஉள்ு ள ட்ு காமுடிுகவளப்ு ா
பார்ு தி்ு ரதிாம்ு .ாநீங்ு கள்ு ா"ரநாய்ு க்ு ாகட்ு கப்ு பாட்ு கா
வமயங்ு கள்ு "ாஎவ்ு றாரதிடிவால்ு ,ாஅபமர க்ு கா
முகவமய மருந்ு தாமட்ு கமல்ு ல,ாஅவிர்ு கள வ்ு ா
சவாமுகவமகள மருந்ு தம்ு ாகட்ு கவரகள்ு ா
க வடக்ு கம்ு .ாஉங்ு கள்ு ாரதிடவலாநணக்ு கமாக்ு க,ா
முகவமய வ்ு ாபபயருடவ்ு ாயு.ாஎஸ்ு .,ாயுவவடட்ு ா
ஸ்ு ரடட்ு ஸ்ு ாஅல்ு லதாஅட்ு லாண்ு டாாஎவ்ு றா
பசிாற்ு கள ல்ு ாஒவ்ு வறாஇவணக்ு காரவிண்ு கம்ு .ா

நாங்ு கள்ு ாகண்ு டறிந்ு திாமுடிுகள வ்ு ா
எண்ு ண க்ு வகாஅசிாதிாரணமாகாஇருந்ு தித.ா
எங்ு கள்ு ாபதிாடக்ு கதி்ு ாதிண க்ு வகய லா1264,429ா
கட்ு கவரகள்ு ாஅரசிாங்ு கப்ு ாபண யாளர்ு கள்ு ா
உருவிாக்ு க யவவிாஎவதி்ு ாரதிாவ்ு றியத.ாஅந்ு திா
முதிவ்ு வமப்ு ாபட்ு டியமமருந்ு தாபலா
ரகள்ு வி களக்ு காவி வடாரதிடிாஇரண்ு டாம்ு ாந வல
றய்ு ுாஒவ்ு வறாநடதி்ு தி ரவாம்ு .ாஅரசுாந தி ா
இல்ு லாமல்ு ,ாஒருா ட்ு டாட்ு சி ப்ு ாபண யாளருக்ு கா
திங்ு கள்ு ாபசிாந்ு திாரநரதி்ு தி ல்ு ாகட்ு கவராஒவ்ு வறா



எழதவிதாசிாதி்ு தி யரம.ாபண யாளர வ்ு ா
பசிாந்ு திதி்ு ாதி றவ்ு ாஉள்ு ளாதவறய வ்ு ா
எல்ு வலக்ு கள்ு ாஅதாஇருந்ு திாலம்ு ,ாஅதா
அரசிாங்ு கப்ு ாபண ாஅல்ு ல.ாஅதாஒருா
பவடப்ு பாகும்ு ாபதி ப்ு பர வமாஅற்ு றதிாகும்ு ா
கருதிப்ு பட,ாதிங்ு கள்ு ாஅதி காரபர்ு விக்ு ா
கடவமகள வ்ு ாரநரதி்ு தி வ்ு ாஊடாகாஅதா
பசிய்ு யப்ு பட்ு டதிாகாஇருக்ு கரவிண்ு கம்ு .ா
சிட்ு டதி்ு தி ற்ு கதி்ு ாரதிவவிப்ு பகவிதாரபால,ா
பதி ப்ு பர வமாஅற்ு றவவிாஎவ்ு றாஅந்ு திக்ு ா
கட்ு கவரகள்ு ாமுவறயாகாஅவடயாளமிப்ு ா
பட்ு கள்ு ளவவிாாஎவ்ு பதாஎங்ு களக்ு காஎழந்ு திா
ரகள்ு வி .ா

எங்ு கள்ு ாறய்ு ுக்ு பகவாஅந்ு திா1.2ாமில்ு மயவ்ு ா
கட்ு கவரக்ு ாகறிப்ு பகவளாஇருாவிவகயாகப்ு ா
பகக்ு கலாம்ு .ாஅவிர்ு கள்ு ாடிஜிடல்ு ா
கறிிககவளப்ு ாபயவ்ு பகதி்ு தி ய ருந்ு திவர்ு ,ா
அதிவால்ு ாஎங்ு களால்ு ாஎதி்ு திவவாஅரசிாங்ு கா
ரவிவலகள்ு ாஎந்ு திப்ு ாபதி ப்ு பாளர டமிருந்ு தா
சிாதி்ு தி யம்ு ாஎவ்ு பவதிாந ர்ுணய க்ு காமுடிந்ு தித.ாரீட்ு ா



எல்ு பசிவி யர வ்ு ா ட்ு கந றவிவக்ு ாக வளா
ஒவ்ு ற,ாஉதிாரணமாக,ா293,769ாகட்ு கவரகவளக்ு ா
பகாண்ு டிருந்ு தித.ாஅபமர க்ு காமருதி்ு தவிசி்ு ா
சிங்ு கதி்ு தி ற்ு கா5961ாகட்ு கவரகள்ு ாஇருந்ு திவ.ா
ரமலம்ு ,ாநாங்ு கள்ு ாமுகவமாஎவ்ு றா
ரதிடற்ு பசிால்ு வலப்ு ாபயவ்ு பகதி்ு தி யதிால்ு ,ா
முகவமய வ்ு ாவிாய லாகக்ு ாகட்ு கவரகவளா
எகக்ு காமுடிந்ு தித.ாஉதிாரணமாக,ாஇராணவிப்ு ா
பபாறிய யல்ு ாபவடப்ு ாபண யாளர்ு கள வ்ு ா20,027ா
கட்ு கவரகவளயும்ு ,ாரதிசி யாஉடல்ு நலா
ந றவிவங்ு கள வ்ு ா45,301ாகட்ு கவரகவளயும்ு ா
கண்ு ரடாம்ு .ா

முக்ு க யப்ு ாபதி ப்ு பாளர்ு கள்ு ா29ாரபர ல்ு ா
ஒவி்ு பவிாருவிருக்ு கம்ு ாபள்ு ள ய யல்ு ாரீதி யாகசி்ு ா
பசில்ு லதி்ு திக்ு காஉதிாரணக்ு ாகட்ு கவரகள்ு ா
எகக்ு கப்ு பட்ு டவ.ாசி றியாபதி ப்ு பாளர்ு களக்ு கா50ா
கட்ு கவரகள்ு ாமுதில்ு ாபபர யா
பதி ப்ு பாளர்ு களக்ு கா500ாவிவராஇருந்ு திவ.ாஇரதிா
பசியல்ு முவறாஅரசிாங்ு காமுகவமகள்ு ா22இல்ு ா
ஒவி்ு பவிாவ்ு றக்ு கம்ு ாவகயாளப்ு பட்ு டத.ா



இறதி ய ல்ு ,ாஏறதி்ு திாிா10,000ாகட்ு கவரகவளா
எகதி்ு ரதிாம்ு .ாமுதிற்ு பக்ு கதி்ு தி ல்ு ாபதி ப்ு பர வமா
உறதி ப்ு பாட்ு டிற்ு காவாசிாவ்ு றகவளதி்ு ாரதிடிா
ஒவி்ு பவிாவ்ு வறயும்ு ாவககளால்ு ாரநரடியாகசி்ு ாசிர 
பார்ு தி்ு ரதிாம்ு .ாரபாமப்ு ாபாசி டிவி்ு களால்ு ாஎங்ு கள்ு ா
ரதிடல்ு ாமுடிுகள வ்ு ாதல்ு மயதி்ு வதிசி்ு ா
ரசிாதி தி்ு ரதிாம்ு .ாமதி ப்ு பவரகளக்ு கதி்ு ாதிங்ு கள்ு ா
சிகாக்ு கள்ு ாஉதிவி யதிற்ு காறசி ர யர்ு கள்ு ாநவ்ு றிா
 றதில்ு ாரபாவ்ு றாஅதி காராபர்ு விதி்ு ாதிவ்ு வமக்ு கா
அல்ு லதாஅவிர்ு கள்ு ாஅரசுப்ு ாபண ய ல்ு ா
ரசிர்ு விதிற்ு காமுவ்ு பாகாஅந்ு திப்ு ாபண வயசி்ு ா
பசிய்ு திார்ு களாாஎவ்ு பதிற்ு காவாகாட்ு டிகவளதி்ு ா
ரதிடிரவாம்ு .ா

முடிுகள்ு ாபதிள விாகாஇருந்ு திவ.ாநாங்ு கள்ு ா
பார்ு தி்ு திாகட்ு கவரகள ல்ு ாபபரும்ு பாலாவவவிா
உறதி யாகாஅபமர க்ு கா
அரசிாங்ு கதி்ு தி னவடயவவி.ாஏறதி்ு திாிா
எல்ு லாவிற்ு றிலம்ு ாபதி ப்ு பாளரதாமுவறயாவா
பதி ப்ு பர வமதி்ு ாதறப்ு பாகாணப்ு படவி ல்ு வல.ா
பபரும்ு பாலாவாகட்ு கவரகள்ு ,ாஒருாகட்ு டணதி்ு ா



திவடக்ு கப்ு ாப வ்ு ாகவிவமாகா
மவறக்ு கப்ு பட்ு டிருந்ு திவ.ாறகரவிாஅரசிாங்ு கா
இவணயதிளதி்ு தி ல்ு ாஅவவிாகாணக்ு ா
க வடக்ு கவி ல்ு வல.ாரதிசி யாறவிணக்ு காப்ு பகப்ு ா
பதி ுகள வ்ு ாஅவமப்ு பதி்ு ாதி ட்ு டங்ு கவளா
றராய்ு ந்ு தாபார்ு தி்ு திதி ல்ு ாஅவிற்ு றிலம்ு ாஇந்ு திக்ு ா
கட்ு கவரகள வ்ு ாப ரதி கள்ு ாஇல்ு வலாஎவ்ு பதா
பதிள விாகதி்ு ாபதிர ந்ு தித.ா

பபர யாஅளுாநலவடுதி்ு ாரதிடல்ு ா
பபரும்ு பாலாவாஅறிுதி்ு ாதவறகளக்ு கா
உதிவி யத.ாறவால்ு ாபதிாிில்ு நட்ு பதி்ு வதிா
ரவிண்ு கபமவ்ு ரறாஅறியாதி ருப்ு பவதிப்ு ா
பபருவமயாகக்ு ாகருதக வ்ு றாசிட்ு டதி்ு ா
பதிாிிலக்ு காஇதாஉதிவிவி ல்ு வல.ாஒருாபபாதா
ந யமமாகரவி,ாசிட்ு டாஇலக்ு க யம்ு ாமுழாஅளவி ல்ு ா
உர வமாபகாண்ு டாவி யாபார களால்ு ாஇறக்ு க ப்ு ா
பட்ு டப்ு பட்ு டிருக்ு க றத.ாஅதிவால்ு ாநலவடுதி்ு ா
ரதிடல்ு ாகருவி கள வ்ு ாரநாக்ு கதி்ு தி ற்ு காஅதாஒதி்ு தா
விருவிதி ல்ு வல.ாறவால்ு ,ாசிட்ு டசி்ு ா
சிஞ்ு சி வககள ல்ு ாகவடப்ு ப டிக்ு கப்ு ாபகம்ு ாபபாதா



நவடமுவறாஎவ்ு வாஎவ்ு பவதிாநாவ்ு ாஅறியா
வி ரும்ு ப ரவவ்ு .ாஏபவவ லாஇதும்ு ாசிட்ு டக்ு ா
ரகள்ு வி ரயாறகம்ு .ாநாட்ு டிலள்ு ளாசிட்ு டா
மாணவிர்ு கவளாஇதாபற்ு றிக்ு ாரகட்ு ரடவ்ு .ாஇதிற்ு க
ரயல்ு ாசிட்ு டப்ு ாபலதி்ு தி வ்ு ாமிஷாாகடவ்ு டாக்ு ா
எவ்ு னம்ு ாஎவதாதிவ்ு வார்ு விலர்ு ாதிவலவமய ல்ு ா
சிட்ு டாமாணவிர்ு கள்ு ாஉதிவி வர்ு .ாஅவிர்ு கள்ு ாசி லா
முக்ு க யாசிட்ு டாஇதிி்ு கவளாஒவ்ு றிவ்ு ப வ்ு ா
ஒவ்ு றாகாஎகதி்ு தாஅவிற்ு றிவ்ு ாகட்ு கவரப்ு ா
பட்ு டியவலாவி ர திாள ல்ு ாஇட்ு டவர்ு .ாஅவவிா
அரசிாங்ு கப்ு ாபண யாளர்ு களால்ு ாபசிய்ு யப்ு ா
பட்ு டவாஎவ்ு றாரதிாவ்ு றியத.ா

பல்ு கவலக்ு ாகிகசி்ு ாசிட்ு டசி்ு ாசிஞ்ு சி வககள்ு ாஅவ்ு றிா
சிட்ு டாபவிள ிட்ு டில்ு ாமற்ு றாருாமுக்ு க யாறற்ு றல்ு ா
விாய்ு ந்ு திாகருவி ாஅபமர க்ு கசி்ு ாசிட்ு டவில்ு லநர்ு ா
(பார்ு )ாசிங்ு கம்ு .ாஅந்ு திாரவிவலவயாநாரவா
எகதி்ு தக்ு ாபகாண்ு ரடவ்ு .ாபவிவி்ு ரவிறாவாசி லா
டஜவ்ு ாபவிள ிககள மருந்ு தாபலா
திசிாப்ு திங்ு கள வ்ு ாகட்ு கவரகவளாநாரவா
ரசிாதி தி்ு தப்ு ாபார்ு தி்ு ரதிவ்ு .ாஅரசுப்ு ா



பண யாளர்ு கள்ு ,ாஒருரவிவளாதிங்ு கள்ு ா
அலவிலகக்ு ாகடவமகள வ்ு ாரபாத,ா
உறதி ப்ு படரவிாஎழதி யதிாகா552ாகட்ு கவரகள்ு ா
ரதிாவ்ு றிவ.ா

அரசுாவிண கக்ு ாகழவி வ்ு ாறவணயர்ு ாஅகதி்ு திா
றண்ு டிற்ு காவாமுகவமய வ்ு ாஒழங்ு கசி்ு ாபசியல்ு ா
முவறகள்ு ,ாசர்ு தி ருதி்ு திங்ு கள்ு ாபற்ு றியா
சுருக்ு கங்ு கவளா ட்ு கக்ு கழமாஎதி ர்ு விண கசி்ு ா
சிட்ு டவில்ு லநர்ு ாகழுக்ு கா(றண்ு டி-டிரஸ்ு ட்ு ா
பாருக்ு க)ாஅள தி்ு திார்ு ாஎவ்ு பதாஓர்ு ாஉதிாரணம்ு .ா
இராணவிாஅதி கார கள்ு ாதிங்ு கள்ு ாஅலவிலகக்ு ா
கடவமகள வ்ு ாஒருாபகதி யாகக்ு ாபகாள்ு முதில்ு ா
சிட்ு டதி்ு தி ல்ு ாஉயர்ு ாபட்ு டதி்ு வதிப்ு ாபபறரவிண்ு டி,ா
அதிற்ு காகசி்ு ாசிஞ்ு சி வகய ல்ு ாஒருாகட்ு கவரா
பவிள ய டாரவிண்ு கம்ு ாஎவ்ு பதாமற்ு பறாருா
உதிாரணம்ு .ாஇந்ு திாவி ஷயங்ு கள்ு ாஎதி லம்ு ,ா
கட்ு கவரகள்ு ாஅரசிாங்ு கப்ு ாபண யாகா
அவடயாளம்ு ாகாணப்ு படவி ல்ு வல.ா



பபாதாரநாக்ு கக்ு ாகல்ு வி ாறய்ு ுசிார்ு ா
கட்ு கவரகள்ு ,ாசிட்ு டாஇலக்ு க யம்ு ாறக யவிற்ு வறதி்ு
ரதிடிாபபர யாஅளுாசிாவ்ு றகவளதி்ு ா
பதிாகக்ு க வ்ு றாரவிவலரயாக,ாஅரசிாங்ு கசி்ு ா
சிட்ு டவி தி க்ு ா றகளக்ு காவாபண கள வ்ு ா
ரதிாற்ு றம்ு ாபற்ு றியுமாஅவவிாஎப்ு படிா
நீதி யவவிகள ல்ு ாவி ளக்ு கப்ு பகக வ்ு றவா
எவ்ு பதாபற்ு றியும்ு ாபர ந்ு தாபகாள்ு விதிற்ு காகா
நாவ்ு ாசிட்ு டாநல்ு கவளாறிமாகதி்ு ாரதிடிக்ு ா
பகாண்ு டிருந்ு ரதிவ்ு .ாஇதி ல்ு ா1895இவ்ு ாஅசி்ு சி கதிற்ு ா
சிட்ு டவி தி தி்ு ாரதிாற்ு றம்ு ாபற்ு றிதி்ு ாரதிடிாஎகக்ு கா
முடிந்ு தித.ாஜவாதி பதி கள வ்ு ாகட்ு கவரகள வ்ு ா
பதிாகப்ு பாபற்ு றியாபதி ப்ு பர வமவயதி்ு ா
திவக்ு பகவாஉறதி ாபசிய்ு யாமுயவ்ு றாபசிரவட்ு டர்ு ா
ஒருவிர்ு ாஎழப்ு ப யாதிகராறாபற்ு றியும்ு ாபதிர ந்ு தித.
அந்ு திசி்ு ாசிட்ு டக்ு  றா1909இல்ு ாபதி ப்ு பர வமசி்ு ா
சிட்ு டதி்ு தி வ்ு ாபகதி யாக்ு கப்ு பட்ு க,ாஅவி்ு விாரறா
ப வ்ு விந்ு திாசிட்ு டங்ு கள லம்ு ாநீதி யவவிகளால்ு ா
ஏற்ு கப்ு பட்ு டவதி,ாப வ்ு விந்ு திாசிட்ு டமவ்ு ற,ா
நீதி மவ்ு றாவிரலாற்ு றில்ு ாப றகாநாவ்ு ா
காட்ு டிரவவ்ு .ா



விிக்ு குறஞர்ு  சிங்ு கதி்ு தி ு்ு க(ிாிக்ு க) ரான்ு  
தசில்ு லதிலம்ு , தவிள ரயறமாற இடி்ு ிட்ு ட 
கட்ு டவளயும்ு  

இந்ு திப்ு ாப ரசி்ு சி வவவயதி்ு ாதர்ு க்ு காஒருா
உதி்ு தி வயக்ு ாகருதி ரவவ்ு .ாஅபமர க்ு கசி்ு ா
சிட்ு டவில்ு லநர்ு ாகழ(ஏப ஏ)வி வ்ு ாசிார்ு பாளர்ு ா
மவ்ு றதி்ு தி ல்ு ாஒருாதர்ு மாவம்ு ாபகாண்ு கவிருவிரதிா
அத.ாஇவதிசி்ு ாபசிய்ு பவிர்ு ாஒருாவிிக்ு கறிஞராகா
இருக்ு கரவிண்ு கம்ு .ாஎவதாகழா
உறப்ு ப வர்ு கள ல்ு ாஇருவிர்ு ாஏப ஏா
உறப்ு ப வர்ு கள்ு .ாஇந்ு திப்ு ாப ரசி்ு சி வவகவளப்ு ா
பற்ு றிாஅவிர்ு களடவ்ு ாஓர்ு ாஇவணயாசி ர யராகக்ு ா
கட்ு கவராஎழதவித,ாப றகாஏப ஏாசிார்ு பாளர்ு ா
மவ்ு றதி்ு தி ல்ு ாதர்ு மாவதி்ு வதிாமுவ்ு வவிப்ு பதா
எவ்ு பதாஎவ்ு ாஎண்ு ணம்ு .ாஅதிவ்ு ப வ்ு ா
பதி ப்ு பர வமசி்ு ாசிட்ு டதி்ு தி வ்ு ாஅள ப்ு பகவளா
நாங்ு கள்ு ாயாவிரும்ு ாப வ்ு பற்ு றவிதிற்ு கா
ஏப ஏவி வ்ு ாறதிரவவிக்ு ாரகட்ு கலாம்ு .ாஇதாஓர்ு ா
அர்ு தி்ு திமுள்ு ளாதி ட்ு டமாகதி்ு ாரதிாவ்ு றியத.ா



விிக்ு கறிஞவ்ு ாஇல்ு வலாஎவ்ு றாலம்ு ,ா
மவ்ு றதி்ு தி வ்ு ாசி றப்ு பர வமகவளப்ு ாபபற்ு றதிவ்ு ா
விாய லாகா2016இல்ு ாநாவ்ு ாஅதிவ்ு ா
சிார்ு பாளர்ு கள்ு முவ்ு ாஉவரந கி்ு தி்ு திாமுடிந்ு தித.ா
அப்ு ரபாவதியாதிவலப்ு ப,ாஅரசுசி்ு ாசிட்ு டதி்ு தி ற்ு கள்ு ா
றரலாசிவவாவிாய லாகசி்ு ாரசிர்ு க்ு கப்ு ாபட்ு டா
திரங்ு கள்ு ாக வடப்ு பவதிப்ு ாபற்ு றியாதர்ு மாவம்ு .ா
இந்ு திதி்ு ாபதிாிில்ு நட்ு பசி்ு ாசிட்ு டங்ு கள்ு ா"விாசி ப்ு பக்ு க
மட்ு கம்ு "ாஎவ்ு றாமுவறய ல்ு ாக வடப்ு பதிற்ு காஏப ஏ
தர்ு ுா றியத.ாஅதிவால்ு ாபணம்ு ா
பகாகக்ு காமல்ு ாஎவிரும்ு ாஅந்ு திசி்ு ாசிட்ு டதி்ு வதிப்ு ா
பயவ்ு பகதி்ு திாமுடியாத.ாஇந்ு திாஅவமவி ல்ு ,ா
திவ யார வ்ு ாஅனமதி ாஇவ்ு றிசி்ு ாசிட்ு டதி்ு வதிா
எவிரும்ு ாரபசிாஇயலாத.ாஇலவிசிக்ு ாக வடப்ு பக்ு கா
எதி ராவாதிராஅவமப்ு பகளம்ு ாஇவதிாஎதி ர்ு தி்ு திவ,
நானம்ு ாஇந்ு திதி்ு ாதர்ு மாவதி்ு வதிாஎதி ர்ு தி்ு ரதிவ்ு .ா
நாங்ு கள்ு ாஇருவிருரமாஇவதிாஎதி ர்ு தி்ு திதிால்ு ா
தர்ு மாவதி்ு வதிாமுவ்ு வவிதி்ு திாப ர ுகள்ு ாதிாங்ு கள்ு
சிாலமவ்ு ாகிந்ு வதிவயப்ு ாபாதி யாகாபவிட்ு டிக்ு ா
பகாகதி்ு திாதர்ு ப்ு பரபாவ்ு றாஒருாசிாதிவவவயசி்ு ா
பசிய்ு தவி ட்ு டதிாகக்ு ாகருதி வ.ாஎவதா



ககவமயாவாமறப்ு பகளக்ு கப்ு ாப றகம்ு ா
அவிர்ு கள்ு ாதர்ு மாவதி்ு வதிாந வறரவிற்ு றிவர்ு ,ா
றவால்ு ாகவறந்ு திபட்ு சிம்ு ாஎவதாகரவலா
எழப்ு பாவிாய்ு ப்ு பதி்ு ாதிந்ு திவர்ு .ா

சிட்ு டபர்ு விப்ு ாப ரசுரதி்ு தி வ்ு ாசிட்ு டகதி்ு தக்ு கள்ு ா
ப ரசி்ு சி வவகள்ு ாபற்ு றியாரநர்ு வமயாவா
வி விாதிம்ு ாஒவ்ு றாநடந்ு த,ாறய்ு விறிுாமற்ு றம்ு ா
கல்ு வி ய வ்ு ாபரந்ு தபட்ு டாஎல்ு லாக்ு ாகறிப்ு பகளம்ு ா
முவ்ு வவிக்ு கப்ு ாபட்ு டால்ு ,ாஒருரவிவளாஇதிவவா
அபமர க்ு கப்ு ாபதி ப்ு பர வமசி்ு ாசிட்ு டதி்ு தி வ்ு ா
ரதிவவிகவளாந வறரவிற்ு றவிதிற்ு காறதிரவிாவ
ந வலப்ு பாகாஎகக்ு காஏப ஏாஒருாவிாய்ு ப்ு பாகக்ு ா
கருதிக்ு  கம்ு .ா

அபமர க்ு காஅரசிாங்ு கதி்ு தி வ்ு ாபண கள்ு ாபற்ு றியா
எவதாறய்ு ுக்ு ாகட்ு கவராபற்ு றியாரவிவலய ல்ு ா
விசிந்ு திாகாலதி்ு வதிசி்ு ாபசிலவிிிதி்ு ரதிவ்ு .ாஎங்ு கள்ு ா
திண க்ு வகய வ்ு ாமுடிுகவளயும்ு ,ாசிட்ு டதி்ு தி வ்ு ா
ரதிாற்ு றம்ு ,ாபயவ்ு பாகாபற்ு றியாவிரலாற்ு வறயும்ு ா
 றக வ்ு ற,ா69ாஅடிக்ு கறிப்ு பகவளக்ு ாபகாண்ு டா



15ாபக்ு கக்ு ாகட்ு கவரா(இததிாவ்ு ா
அனமதி க்ு கப்ு பட்ு டாஉசி்ு சிாஅளு)யாகா
றக்ு க ரவாம்ு .ாதர்ு மாவம்ு ாமிகாஎள யத.ா
அலவிலகப்ு ாபண ய வ்ு ரபாதாஒருாபண யாளர்ு .
ஏரதினம்ு ாகட்ு கவராஎழதி வால்ு ாஅதிவ்ு ாஒருா
நகவலாஅரசிாங்ு கப்ு ாப ரசுராஅலவிலகதி்ு தி ல்ு ா
திரரவிண்ு கம்ு ாஎவ்ு றாஅதா றியத.ாஅரசுா
அசி்ு சி கம்ு ாப ரசுரங்ு களக்ு காஇதாஏற்ு பகவரவிா
ந பந்ு திவவயாகாஇருந்ு தித.ாஅவதிசி்ு ாசிஞ்ு சி வகக்ு
கட்ு கவரகளக்ு கம்ு ாபபாருந்ு தமாறாநீட்ு டிக்ு கா
ரவிண்ு கம்ு ாஎவ்ு பதாஎங்ு கள்ு ாரவிண்ு கரகாள்ு .ா

(ஏப ஏாஉள்ு ள ட்ு ட)ாபதி ப்ு பாளர்ு கள்ு ா
ப ரசுரதி்ு தி வ்ு ரபாதாஅரசி வ்ு ாஎந்ு திப்ு ாபண க்ு கம்ு ா
முவறயாகப்ு ாபபாருள்ு வி ளக்ு கசி்ு ாசட்ு கா(ரலபல்ு )ா
இடாரவிண்ு கம்ு ,ாசிட்ு டதி்ு தி வ்ு படிாஎந்ு திப்ு ாபகதி கள்ு
பதி ப்ு பர வமாபகாண்ு டவவிாஅல்ு லாஎவ்ு பவதிா
அதி ல்ு ாகறிப்ு ப டாரவிண்ு கம்ு ாஎவ்ு பதா
தர்ு மாவதி்ு தி வ்ு ாஇரண்ு டாவிதாபர ந்ு தவர.ாஇதா
ஏற்ு பகவரவிாஇருப்ு பவதிாீண்ு கம்ு ா
ரகட்ு பததிாவ்ு ,ாபதி யாஅல்ு லதாதவி ரா



மாற்ு றதி்ு வதிாரவிண்ு கக வ்ு றாஒவ்ு றாஅல்ு ல.ா
இதி்ு தர்ு மாவம்ு ாஎதி ர்ு ரநாக்ு கக்ு ாபகாண்ு டத:ா
எதி ர்ு காலதி்ு தி ல்ு ாப ரசுர க்ு கப்ு பகம்ு ா
கட்ு கவரகளக்ு காஇதாபபாருந்ு தம்ு .ாதிவிறாகா
ரலபல்ு ாஇடப்ு பட்ு டாபவியாவி ர விாவா
ரகாப்ு பகளக்ு காஇதாபபாருந்ு திாத.ா

வி தி கள்ு ாமற்ு றம்ு ாகாலண்ு டர்ு ாகழவி டம்ு ாஎவதா
தர்ு மாவம்ு ாஅள க்ு கப்ு பட்ு டத.ாஅவிர்ு களவடயா
மிகதி்ு ாதல்ு மயமாவாவி தி களக்ு காஒப்ு பாநாவ்ு ா
மிகாவி ர விாவாதி ருதி்ு திசி்ு ாபசியல்ு முவறக்ு கா
உட்ு படாரவிண்ு டிய ருந்ு தித.ாஉதிாரணமாக,ா
அபமர க்ு கசி்ு ாசிட்ு டவில்ு லநர்ு ாசிங்ு கதி்ு தி ல்ு ாநாவ்ு ா
ஒருாஇவணஉறப்ு ப வர்ு ாஎவ்ு றாலம்ு ாமுழா
உறப்ு ப வர்ு களால்ு திாவ்ு ாஅவவிய ல்ு ா
தர்ு மாவதி்ு வதிாவவிக்ு காமுடியும்ு .ாநவடமுவறா
விக்ு கலாகாநாவ்ு ாஇல்ு லாதிாகாரணதி்ு திால்ு ,ா
எவக்ு காஅந்ு திதி்ு ாதிகதி ாஇல்ு வல.ாநாவ்ு திாவ்ு ா
எவதாஎழதி்ு தி வ்ு ாமுழவமயாவாறசி ர யர்ு ா
எவ்ு றாலம்ு ாஅவதிக்ு ாகறிப்ு ப ட்ு டரபாதா
தர்ு மாவம்ு ாஏற்ு கப்ு படவி ல்ு வல.ாறசி ர யர்ு கள ல்ு ா



எவ்ு ாகழாஉறப்ு ப வர்ு கரளாகாஎவதா
பபயவரயும்ு ாரசிர்ு தி்ு திாலம்ு ாஅதாபறக்ு கண க்ு கப்ு ா
பட்ு டத.ாஎவ்ு ாபபயவராநீக்ு க யப றகதிாவ்ு ாஅதா
ஏற்ு கப்ு படதி்ு ாதிகதி ாஎவப்ு பட்ு டத.ாநாள றதி ய ல்ு ா
எவ்ு ாதர்ு மாவம்ு ாஏற்ு கப்ு படதி்ு ாதிகதி யாய ற்ு ற.ா
ந யாயார்ு க்ு க ல்ு ாறகஸ்ு காமதி்ு தி ய ல்ு ாநடக்ு கா
இருக்ு கம்ு ாஅவவிாவி விாதிதி்ு தி ற்ு பகவாஅதா
ரசிர்ு க்ு கப்ு ாபட்ு டத.ா

ஏப ஏவி ல்ு ாபலாப ர ுகள்ு ாஉள்ு ளவ.ா
ஒவி்ு பவிாவ்ு றிலம்ு ாசிார்ு பாளர்ு கள்ு ,ா
அதி கார கள்ு ,ாகழக்ு கள்ு ,ாவி தி கள்ு ாபகாண்ு டா
திளம்ு ாஉள்ு ளத.ாபலரவிறாஅதி காரப்ு ாப ர ுகள்ு ,
வி தி ப்ு ாபதி்ு திகங்ு கள்ு ாறக யவிற்ு றிவ்ு ாறிம்ு ா
க ளர்ு சி்ு சி ாஊட்ு கவிதிாகாஉள்ு ளத.ாஏரதினம்ு ாஒரு
ப ர ுாதர்ு மாவதி்ு வதிாஅள க்ு க றத.ாதிவ ா
உறப்ு ப வர்ு கள்ு ாதர்ு மாவதி்ு வதிாபமாிியலாம்ு ா
எவ்ு றாலம்ு ாஅதாஅபர்ு விம்ு .ாஒருாப ர ுா
தர்ு மாவதி்ு வதிாஅள தி்ு திுடரவ,ாஅதாப றா
ப ர ுகளக்ு கம்ு ாஉடவ்ு -ஏற்ு பக்ு காகாஅனப்ு பப்ு ா
பகக றத.ாஏப ஏாநவடமுவறய ல்ு ,ாபலா



தர்ு மாவங்ு கள்ு ாபலாப ர ுகளால்ு ா
முவ்ு வவிக்ு கப்ு பகக வ்ு றவ,ா
பபரும்ு பாலாவவிற்ு றக்ு காஎதி ர்ு ப்ு பா
இருப்ு பதி ல்ு வல.ா

எவதாதர்ு மாவம்ு ாரமாமாதிம்ு ாஏற்ு கப்ு பட்ு டத.ா
றவால்ு ாஅகதி்ு திாமூவ்ு றாமாதிங்ு கள்ு ாஎந்ு திப்ு ா
ப ர வி மருந்ு தம்ு ாபதிாடர்ு பாஇல்ு வல.ாஅறிுசி்ு ா
பசிாதி்ு த,ா ட்ு கக்ு கழமஎதி ர்ு ப்ு ப,ாஅறிவி யல்ு -
பதிாிில்ு நட்ு பம்ு ாரபாவ்ு றாபலாப ர ுகள வ்ு ா
திவலவிர்ு கவளயும்ு ாசிார்ு பாளர்ு கவளயும்ு ா
நாரவாஅணக ,ாப ரசி்ு சி வவகள்ு ாஏதிாவிதா
இருப்ு ப வ்ு ாவி விாதி க்ு காவி ரும்ு பவிதிாகக்ு ா
 றிரவவ்ு .ாறவால்ு ாயாரும்ு ாஎதும்ு ா
ரபசிவி ல்ு வல.ா

யாரும்ு ாஎவ்ு வ டம்ு ாரபசிவி ல்ு வலாஎவ்ு றாலம்ு ா
உள்ு ளக்ு கள்ு ாஅதி காவி விாதிம்ு ாநடந்ு தா
பகாண்ு டிருந்ு திதாஎவ்ு பதாபதிர ந்ு தித.ா
 ட்ு டதி்ு தி ற்ு காகாநாவ்ு ாந யாயார்ு க்ு க ற்ு கசி்ு ாபசில்ு ல
இருந்ு திாவிாரதி்ு தி ற்ு காமுவ்ு விாரதி்ு தி ல்ு ,ா



தர்ு மாவதி்ு வதிப்ு ாபற்ு றிதி்ு ாபதிாவலரபசி ய ல்ு ா
வி விாதி க்ு காநாவ்ு ாஇருக்ு காரவிண்ு கம்ு ாஎவ்ு றா
அவிசிரதி்ு ாதிகவில்ு ாவிந்ு தித.ாநாவ்ு ாமட்ு கமல்ு ல,ா
எவக்ு காவியதவிந்ு ரதிார்ு ாரமற்ு பார்ு வவிாரதிவவிா
எவ்ு பதிால்ு ாதர்ு மாவதி்ு தி வ்ு ாபட்ு டியமல்ு ா
அதி காரபர்ு விமாகாஇடம்ு ாபபற்ு றிருந்ு திாஏப ஏா
உறப்ு ப வர்ு ாஒருவிரும்ு ாஇருக்ு காரவிண்ு கம்ு ா
எவ்ு றா றப்ு பட்ு டத.ா

அந்ு திாஅவிப்ு வபாஎதி ர்ு பகாண்ு ரடாம்ு .ாஅதா
ஒருாமண ரநரம்ு ாநீடிதி்ு தித.ாஅதாநவ்ு றாகா
இல்ு வல.ாஎவ்ு ாபக்ு கதி்ு தி ல்ு ாஇயக்ு கநர்ு ாகழவி வ்ு ா
ந றவிவாஉறப்ு ப வரும்ு ,ாஏப ஏா
உறப்ு ப வருமாவாடிம்ு ாஸ்ு ரடவ்ு மயும்ு ,ாரயல்ு ா
சிட்ு டப்ு ாபலதி்ு தி வ்ு ாதிவ்ு வார்ு விலராவாமிஷாா
கட்ு டவ்ு ரடகம்ு ாஇருந்ு திவர்ு .ாமறபறதி்ு தி ல்ு ா
அறிுசி்ு ாபசிாதி்ு த,ா ட்ு கக்ு கழமாஎதி ர்ு ப்ு ப,ா
அறிவி யல்ு ,ாந ர்ு விாகசி்ு ாசிட்ு டப்ு ாப ர ுகள ல்ு ா
இருந்ு திவிர்ு ாஉட்ு படாசிட்ு டவில்ு லநர்ு ாசிங்ு கதி்ு தி வ்ு ா
சி வமுற்ு றாஉறப்ு ப வர்ு கள்ு ாஎட்ு கப்ு ாரபர்ு ா
இருந்ு திவர்ு .ா



அவிர்ு கள்ு ாந வலப்ு பாகாபதிள விாகாஇருந்ு தித.ா
தர்ு மாவதி்ு வதிாநாங்ு கள்ு ாவி லக்ு க க்ு ாபகாள்ு ளா
ரவிண்ு கம்ு ாஅல்ு லதாசிட்ு டவில்ு லநர்ு ாசிங்ு கதி்ு தி வ்ு ா
முழக்ு ாரகாபதி்ு வதிாஎதி ர்ு பகாள்ு ளாரவிண்ு கம்ு .ா
 ட்ு கக்ு கழமாஎதி ர்ு ப்ு பசி்ு ாசிஞ்ு சி வகய மருந்ு தா
நாவ்ு ாஎகதி்ு திா75ாகட்ு கவரகவளயும்ு ாதிாவ்ு ா
பார்ு வவிய ட்ு டதிாகாஅந்ு திப்ு ாப ர வி வ்ு ாப ரதி ந தி ா
 றிவார்ு .ாஅந்ு திக்ு ாகட்ு கவராஒவி்ு பவிாவ்ு றம்ு ா
திங்ு கள்ு ாபண யாளர்ு களால்ு ாதிங்ு கள்ு ாரநரதி்ு தி ல்ு ா
பசிய்ு யப்ு ாபட்ு டவவிாஎவ்ு றம்ு ாஅரசிாங்ு கதி்ு தி வ்ு ா
ரவிவலகள்ு ாஅல்ு லாஎவ்ு றம்ு ாதிவ்ு வால்ு ா
உறதி யள க்ு கமுடியும்ு ாஎவ்ு றார்ு .ாஒவி்ு பவிாருா
கட்ு கவரயும்ு ாதிவ யார்ு ாபசிாதி்ு தாஎவ்ு றாநாவ்ு ா
நம்ு பவி ல்ு வலாஎவதி்ு ாபதிர வி தி்ு ரதிவ்ு ,ாறவால்ு ா
அவிர்ு ாப டிவிாதிமாகாஇருந்ு திார்ு .ாஅரசிாங்ு கா
விண கக்ு ாகழவி வ்ு ாஅமர்ு ு-றவணயர்ு களால்ு ா
பசிய்ு யப்ு பட்ு டாகவறந்ு திதா17ாப ரசுரங்ு கவளா
நாவ்ு ாகாட்ு டிரவவ்ு .ாஅரசிாங்ு காவிண கக்ு கழா
அமுல்ு பகதி்ு தம்ு ாமுதிவ்ு வமகள்ு ா"அவிர்ு கள வ்ு ா
அலவிலகக்ு ாகடவமகள வ்ு "ாரபாதிவ்ு றிா



ரவிறவி திமாகாஎப்ு படிாஇருக்ு காமுடியும்ு ாஎவ்ு றா
வி யப்ு வபதி்ு ாபதிர வி தி்ு ரதிவ்ு .ா

அறிவி யல்ு ாப ர வி மருந்ு திாபபண்ு மண ,ாநாவ்ு ா
அவவிக்ு கதி்ு ாதர்ு மாவதி்ு வதிக்ு ா
பகாண்ு கவிந்ு திால்ு ,ாஎவதாறர்ு விங்ு கள வ்ு ா
முரண்ு பாககள்ு ாகறிதி்ு தப்ு ாரபசி ாபபர யா
அருவிருப்ு வபாஏற்ு பகதி்ு தரவிாம்ு ாஎவ்ு றார்ு .ா
எவக்ு காவி யப்ு பாஏற்ு பட்ு டத.ாஅந்ு திா
முரண்ு பாககள்ு திாவ்ு ாஎவ்ு வாஎவ்ு றாரகட்ு ரடவ்ு .ா
அரசிாங்ு கதி்ு ாதிகவில்ு கவளாஎல்ு லாருக்ு கம்ு ா
க வடக்ு கம்ு படியாகாஎவ்ு ாவிாி்ு க்ு வகாமுழவிதம்ு
பாகபட்ு காவிந்ு ரதிவ்ு ,ாறவால்ு ாஜியார்ு ஜியாா
அரசுடவ்ு ாஎவக்ு காவிிக்ு காஉள்ு ளத,ாறகரவிா
நாவ்ு ாசுயநலம்ு ாப டிதி்ு திவிவ்ு ,ாஅந்ு திா
முரண்ு பாககவளாபவிள ப்ு பகதி்ு திதி்ு ா
திவிறிவி ட்ு ரடவ்ு ாஎவ்ு றார்ு .ாமிகாரமாசிமாவ,ா
கி்ு தி்ு திரமாவாமுவறய ல்ு ாஅவதிக்ு ா றியதிால்ு ,ா
அரதிாமவப்ு பாவ்ு வமரயாகதிாவ்ு ாஅவவிக்ு கா
விருவிார்ு ாஎவ்ு றாபதிர ந்ு தித.ா



அறிுசி்ு ாபசிாதி்ு தப்ு ாப ர வி வர்ு ாபமய்ு யாகரவிா
நகர ல்ு ாபசிவ்ு றாசுற்ு றி,ாநாவ்ு ாசிட்ு டதி்ு வதிதி்ு ா
திவிறாகப்ு ாபர ந்ு தபகாண்ு டிருக்ு க ரறவ்ு ா
எவ்ு றார்ு கள்ு .ாஒருாபண யாளர வ்ு ாபசிாற்ு கள்ு ா
அரசிாங்ு கதி்ு தி வ்ு ாரவிவலாஎவ்ு றாலம்ு ,ாஅதாஓர்ு ா
எழதி்ு தருவி ல்ு ாபக்ு கமிடப்ு பட்ு கா
அசி்ு சி டப்ு பட்ு டால்ு ,ாபதி ப்ு பர வமய ல்ு ா
பதி ப்ு பாளருக்ு காபபாதமக்ு கள்ு ா
எல்ு வலவயக்ு காரமலாகாஒருா கதில்ு ாதிவ்ு வமா
உள்ு ளதாஎவ்ு றார்ு கள்ு .ாறகரவிாபதி ப்ு பாளர வ்ு ா
பதி ப்ு பர வமவயாீறாமல்ு ாஅந்ு திப்ு ாபண வயா
க வடக்ு கசி்ு பசிய்ு யாஇயலாத.ாறவால்ு ாஇதா
முட்ு டாள்ு திவம்ு ாஎவ்ு றம்ு ாஅபமர க்ு கப்ு ா
பதி ப்ு பர வமசி்ு ாசிட்ு டதி்ு தி ல்ு ாஇதிற்ு கா
றதிரவி ல்ு வலாஎவ்ு றம்ு ாநம்ு பக ரறவ்ு .ா
எழதி்ு தருவவிதி்ு ாரதிர்ு ந்ு பதிகப்ு பதி ரலாாபக்ு கா
அவமப்ு ப ரலாாபதி ப்ு பர வமாக வடயாத.ா
கட்ு கவரய வ்ு ாஉண்ு வமயாவாஇவணாறசி ர யர்ு
ஒருவிர்ு ாமட்ு கரமாபதி ப்ு பர வமவயப்ு ாபக ர்ு ந்ு தா
பகாள்ு ளாமுடியும்ு .ா



அங்ு காநாவ்ு ாசிட்ு டாவி விாதிதி்ு வதிாரமற்ு பகாள்ு ளா
வி ல்ு வல.ாஇந்ு திதி்ு ாதி ட்ு டதி்ு தி ற்ு பகவாஎவதா
றரலாசிவவக்ு ாகழவி ல்ு ாரசிர்ு ந்ு தாபகாண்ு டா
பதி ப்ு பர வமாந பணர்ு கள வ்ு ாதி றவ்ு பவடதி்ு திா
கழவி வர்ு ாபசிய்ு திாறிமாவாறய்ு ுாமற்ு றம்ு ா
மறறய்ு ுாஅடிப்ு பவடய ல்ு ாஅவமந்ு திதாஎவ்ு ா
கருதி்ு த.ாநாங்ு கள்ு ாசிட்ு டதி்ு வதிசி்ு ாசிர யாவபடிா
பகாண்ு டிருக்ு க ரறாம்ு ாஎவ்ு பதி ல்ு ாஅழதி்ு திமாவா
உறதி ாஎவக்ு காஉண்ு க.ாநாங்ு கள்ு ாபவிறமரவா
ஒருாப ரசி்ு சி வவவயாஉருவிாக்ு க ப்ு ாபவகா
மண்ு டசி்ு ாபசிய்ு யவி ல்ு வல.ா

மவ்ு றதி்ு தி ல்ு ாஒருாவி விாதிசி்ு ாரசிற்ு றிவ்ு ாஊடாகா
எங்ு கவளாஇழக்ு கப்ு ாபார்ு க்ு க றார்ு கள்ு ாஎவ்ு பதா
பதிள விாகதி்ு ாபதிர ந்ு தித.ாஇபதில்ு லாம்ு ா
பரவிாய ல்ு வல.ாஇவதிவி டாரமாசிமாவத:ா
ஏற்ு பகவரவிாஎட்ு கப்ு ாப ர ுகரளனம்ு ாதிங்ு கள்ு ா
சிார்ு பாளர்ு களக்ு கதி்ு ாதர்ு மாவதி்ு வதிா
எதி ர்ு க்ு கமாறாஅறிுவரதி்ு தவி ட்ு டதிாகா
அவிர்ு கள்ு ாஎவக்ு கதி்ு ாபதிர வி தி்ு திவர்ு .ாறகரவிா
நாவ்ு ாஎவி்ு விளுாசி றப்ு பாக,ாஏற்ு கம்ு ாதி றரவாகா



நாவ்ு ாவிாதி ட்ு டாலம்ு ,ாஎவக்ு காஎதி ர்ு ப்ு பாகப்ு ா
பபாய்ு யாகாவிாக்ு ககவளா
உருவிாக்ு க வி ட்ு டார்ு கள்ு .ாஒவி்ு பவிாருா
வி ஷயதி்ு தி லம்ு ாஅவிர்ு கள்ு ாதிவிறாபசிய்ு திார்ு கள்ு ா
எவ்ு பதாபதிர ந்ு தித.ாறவால்ு ாசிார்ு பாளர்ு கள்ு ா
அவவிய ல்ு ாநாங்ு கள்ு ாவிரும்ு ாவதிர யம்ு ா
இருந்ு திால்ு ,ாஎங்ு கவளக்ு ாபகாவ்ு றவி கரவிாம்ு ா
எவ்ு றாஅவிர்ு கள்ு ாபசிாவ்ு வவதிாநாவ்ு ா
நம்ு ப ரவவ்ு .ாஇதி ல்ு ாபவிற்ு றிக்ு காவிாய்ு ப்ு ப ல்ு வலா
எவ்ு றாகண்ு டதிால்ு ,ாந யாயார்ு க்ு கக்ு காநாவ்ு ா
பசில்ு லரவிண்ு டியாதி வதி்ு தக்ு காஇருாநாட்ு கள்ு ா
முவ்ு பாஎவ்ு ாபயணதி்ு வதிாரதி்ு தா
பசிய்ு தவி ட்ு ரடவ்ு .

ிணைதி்ு  ததிால்ு வலகள்ு  ீணை்ு கம்ு  
எழுக ன்ு ுன 

சிார்ு பாளர்ு ாமவ்ு றதி்ு தி ல்ு ாரதிால்ு வி வயாஏற்ு றக்ு ா
பகாள்ு ளாநாவ்ு ாபசிவ்ு றிருப்ு ரபவ்ு .ாறவால்ு ா
இரண்ு டாவிதிாகாஒருாப ரசி்ு சி வவாஎழந்ு தித.ா
250,000ாடாலவரசி்ு ாபசிலவிிிப்ு பதி ல்ு ாநாவ்ு ாமிகா



எசி்ு சிர க்ு வகயாகாஇருந்ு ரதிவ்ு .ாஅதி ல்ு ாமூவ்ு றில்ு ா
இருாபங்ு காபணதி்ு வதிாமட்ு கரமா
பசிலவிிிதி்ு தி ருந்ு ரதிவ்ு .ாஏப ஏா ட்ு டதி்ு தி ற்ு கப்ு ா
ப றகாநாங்ு கள்ு ாபசிலவிிிப்ு பவதிக்ு ா ட்ு டிக்ு ா
பகாள்ு ளலாம்ு ாஎவ்ு பதாஎவதாஎண்ு ணம்ு .ா
எவி்ு வி திம்ு ாசிர்ு சிவசிாபசில்ு க றரதிாாஅதிற்ு கதி்ு ா
திகந்ு திாற்ு ரபால்ு ாபசிலவி வவாரமற்ு ா
பகாள்ு ளலாம்ு .ாஜூவ்ு ாபதிாடக்ு கதி்ு தி ல்ு ாஎவதா
அறிக்ு வகவயாஅடிப்ு பவடாந றவிவதி்ு தக்ு கா
அள தி்ு ரதிவ்ு .ாஜூவலா31ாஅவ்ு றாஎங்ு களதா
இரண்ு டாவிதாபதிாவகவயாஅவிர்ு கள்ு ா
அள க்ு கரவிண்ு கம்ு .ாஅறிக்ு வகவயாஅள தி்ு திா
ப றகாஎவதாதி ட்ு டாரமலாளர்ு ாஅல்ு லதா
அறக்ு பகாவடாஅலவிலர்ு கள டமிருந்ு தாஎந்ு திதி்ு ா
திகவிலம்ு ாஇல்ு வல.ாறகரவிாஅறிக்ு வகாசிர யாகா
இருக்ு க றதிா,ாசிர யாவாவிிிய ல்ு ா
பசிவ்ு றிருக்ு க ரறாமாாஎவ்ு பவதிசி்ு ாசி லமுவறா
சிர பார்ு தி்ு தக்ு ாபகாண்ு ரடவ்ு .ாநாவ்ு ா
ரகள்ு வி ப்ு பட்ு டதாதி ருப்ு தி யாகாஇருந்ு தித.ா



ஜூவலா31ாபநருங்ு க யரபாதாஅடிக்ு கடிாஎவதா
விங்ு க க்ு ாகணக்ு வகசி்ு ாரசிாதி தி்ு ரதிவ்ு .ாறவால்ு ா
பணம்ு ாவிரவி ல்ு வல.ாப றகாஅவிர்ு கள்ு ாஉர யா
திவிவணக்ு காஇரண்ு காநாள்ு ாமுவ்ு வால்ு ா
அவிர்ு கள்ு ாபணம்ு ாதிரமாட்ு டார்ு கள்ு ாஎவ்ு றாபசிய்ு தி 
எவக்ு கக்ு ாக வடதி்ு தித.ாகாரணம்ு ,ாநாங்ு கள்ு ா
ரபாதி யாபணதி்ு வதிசி்ு ாபசிலவிிிக்ு காதிதிால்ு ா
நவ்ு பகாவடாவி தி வயப்ு ா
ப வ்ு பற்ு றவி ல்ு வலயாம்ு .ாமுவ்ு கண ப்ு ப மருந்ு த
நாங்ு கள்ு ாஎங்ு ரகாவி லக ரவாம்ு ாஎவ்ு பதா
பற்ு றியும்ு ,ாஎப்ு படிசி்ு ாபசிலுாபசிய்ு யப்ு ா
ரபாக ரறாம்ு ாஎவ்ு பவதிதி்ு ாதவறரீதி யாகா
வி ளக்ு கமாவாவிருபசிலுக்ு ாகணக்ு கதி்ு ா
தி ட்ு டங்ு களடவ்ு ாவி ளக்ு காரவிண்ு டிாவிந்ு தித.ா
எங்ு கள்ு ாஇரண்ு டாவிதாவிருபசிலுதி்ு ாதி ட்ு டம்ு ா
ஒப்ு பக்ு ாபகாள்ு ளப்ு ாபகமாவால்ு ,ாஎதி ர்ு காலதி்ு ா
தி ட்ு டங்ு கவளாபவிற்ு றிகரமாகாநாவ்ு ா
 றிரவவாாஎவ்ு பதிற்ு காவாஅவடயாளமும்ு ா
இல்ு வல.ாரவிறபசிாற்ு கள ல்ு ா றிவால்ு ,ாஎங்ு கள்ு ா
அவமப்ு வபதி்ு ாதி றம்ு படாநடதி்ு தவிதி ல்ு ,ாநாங்ு கள்ு ா
முவ்ு பாநடந்ு திவதிாஅறிவி க்ு க வ்ு றாமுக்ு க யப்ு ா



ப ரசி்ு சி வவய மருந்ு தாஎதி ர்ு காலா
ஒப்ு பதிலக்ு காவாப ரசி்ு சி வவக்ு கா
மாறிவி ட்ு ரடாம்ு .ா

நாவ்ு ாஒருாசிமாதிாவதி்ு வதிக்ு ா றிரவவ்ு ா.ா
எங்ு கள்ு ாஉடவ்ு படிக்ு வகவயாரதி்ு தா
பசிய்ு தவி ட்ு க,ாதிங்ு கள்ு ாதிங்ு கள்ு ாவிிிய ல்ு ா
பசில்ு ரவிாம்ு ,ாஏற்ு பகவரவிாஎங்ு கள டம்ு ாஉள்ு ளா
பணதி்ு வதிாநாவ்ு ாஅப்ு படிரயாவவிதி்ு தக்ு ா
பகாள்ு ரவிவ்ு ,ா250,000ாடாலரும்ு ாபசிலவிாவதம்ு ா
எப்ு படிாஅதாபசிலவி டப்ு பட்ு டதாஎவ்ு றா
அறிக்ு வகவயாஅள ப்ு ரபவ்ு ,ாஅந்ு திக்ு ாபகாவடா
ந றதி்ு திப்ு பகம்ு .ாீதி யுள்ு ளா650,000ாடாலவரா
அவிர்ு கரளாவவிதி்ு தக்ு ாபகாள்ு விார்ு கள்ு .ாஇதா
அவி்ு விளுாநல்ு லாதி ட்ு டமல்ு ல,ாந வலயாவா
விருவிாயும்ு ,ாபதிாிில்ு ரீதி யாவாவிளர்ு சி்ு சி ா
அலவிலர்ு களம்ு ாபகாண்ு டாநீடிதி்ு திா
தி ட்ு டதி்ு தடவ்ு ாபபர யாந றவிவங்ு கள ல்ு ாமுதிலீக
பசிய்ு விரதிாஅடிப்ு பவடாந றவிவதி்ு தக்ு கா
றதிாயம்ு .ா



எங்ு கவளப்ு ாரபாவ்ு றாஇலாபம்ு ாகருதிாா
அவமப்ு பகள்ு ாஅடிப்ு பவடாந றவிவங்ு களடவ்ு ா
ரவிவலாபசிய்ு விதாஎப்ு ரபாதரமாகடிவமாவத.ா
பசியல்ு கள்ு -வமயமிட்ு டாஇவணயா
அவமப்ு பகவளாநடதி்ு தம்ு ாஎவ்ு ாரதிாிர்ு களடவ்ு
பலமுவறாஉவரயாடல்ு ாந கி்ு தி்ு தி யுள்ு ரளவ்ு .ா
அந்ு திப்ு ாபண வயாரமரலாபகாண்ு கா
பசில்ு விதிற்ு காவாபணதி்ு தி வ்ு ாரதிடல்ு ாமுடிவிற்ு றத.
திாங்ு கள்ு ாமவதி்ு தி ல்ு ாவவிதி்ு தி ருக்ு கம்ு ாபசிாந்ு திா
ந கி்ு சி்ு சி ந ரல்ு கள்ு ாஅல்ு லதாபபர யா
தி ட்ு டங்ு களக்ு காஅடிப்ு பவடாந றவிவங்ு கள்ு ா
வி வரவிாகப்ு ாபணம்ு ாதிருக வ்ு றவ.ாஒருரவிவளா
அதாதி ட்ு டரமலாளர்ு ாகருதி்ு தி ல்ு ாவவிதி்ு தி ருக்ு கம்ு ா
பண மவவயாகரவிா,ாபமவ்ு பபாருள்ு ா
பசியல்ு பகவிதிாகரவிாாஇருக்ு கலாம்ு .ாறவால்ு ா
அவிர்ு கள டம்ு ாபசிவ்ு றாநீங்ு கள்ு ாஏற்ு பகவரவிா
பசிய்ு தவிருவிவதிக்ு ா றிவால்ு ,ாஉடரவா
அவிர்ு கள்ு ா"நாங்ு கள்ு ாஒருாபதி யாதி ட்ு டதி்ு தி ற்ு கப்ு ா
பணம்ு ாதிருரவிாம்ு ,ாஏற்ு பகவரவிாஇருக்ு கம்ு ா
தி ட்ு டதி்ு தி ற்ு காஅல்ு ல"ாஎவ்ு றா றிவி கவிார்ு கள்ு .ா



எல்ு லாரும்ு ாஒருா"பதி ய"ாதி ட்ு டதி்ு தி ல்ு ாஇருக்ு கா
வி ரும்ு பம்ு ரபாத,ாஒருாகறிப்ு ப ட்ு டாகடிவமாவா
இலக்ு க ல்ு ாநீண்ு டகாலம்ு ாகவிவதி்ு வதிக்ு ா
கவி ப்ு பதாகடிவம்ு .ாஇதாறதிாயமற்ு றா
கழமங்ு களக்ு காமட்ு கமல்ு ல.ாபதி யா
தி ட்ு டங்ு கவளாவவிதி்ு தி ருக்ு கம்ு ாசி மகாவ்ு ா
சிமபவிள ய லள்ு ளாஎவ்ு ாநண்ு பர்ு களக்ு கம்ு ாஇத
ப ரசி்ு சி வவதிாவ்ு .ாஏற்ு பகவரவிாஇருக்ு கம்ு ா
மக்ு களக்ு கம்ு ாதி ட்ு டங்ு களக்ு கப்ு ாபணம்ு ா
திருவிதிற்ு காபதி லாகாமுதிலீட்ு டாளர்ு கள்ு ா
தி டபரவாநவிந்ு தாதிங்ு கள்ு ாகழமதி்ு வதிதி்ு ா
திங்ு கள்ு ாசி ந்ு திவவக்ு காவாபசியற்ு களமாகப்ு ா
பயவ்ு பகதி்ு தவிார்ு கள்ு .ாஏற்ு பகவரவிாரவிவலா
பசிய்ு யும்ு ாகதி வரக்ு கதி்ு ாதவ ரபாகவிதிற்ு கா
பதி லாகாஒருாபளபளக்ு கம்ு ாபதி யா
யவ கார்ு வவா(ஒற்ு வறக்ு ாபகாம்ு பாபராணா
மிருகம்ு )ாவி ரும்ு பவிார்ு கள்ு .ா

பப்ு ள க்ு ார ரசிார்ு ஸ்ு ா(எங்ு கள்ு ாகம்ு பபவ )ாஇதி ல்ு ா
அதி ர்ு ஷ்ு டகரமாவத.ாஎங்ு கள்ு ாபணதி்ு வதிா
இரண்ு காஇடங்ு கள மருந்ு தாபபற்ு ரறாம்ு .ா



ப ர ட்ு டவ ல்ு ாமஸ்ு பபட்ு ாபரரசி ங்ு -பட்ு டர்ு ா
பால்ு ட்ு வி வ்ு ாறக ரயார வ்ு ாதிர்ு மந தி யாவா
றர்ு க்ு ரகடியாாரபாவ்ு றாபதிாவலரநாக்ு கள்ு ளா
பலாந றவிவங்ு கள்ு ாபலாறண்ு ககளாகா
எங்ு களக்ு காஉதிவி ாபசிய்ு திவ.ாஓமிட்ு யார்ு ா
விவலதி்ு திளதி்ு தி மருந்ு தாபதிாடக்ு காந தி ா
ஒவ்ு வறப்ு ாபபற்ு ரறாம்ு .ா க ள்ு ாதிங்ு கள்ு ா
பதி்ு திாண்ு காந வறவவிக்ு ா
பகாண்ு டாகவிதிற்ு காகா"உலகதி்ு வதிா
மாற்ு றவிதிற்ு காவாசி ந்ு திவவகளக்ு க"ாஐந்ு தா
பர சுகவளா(ஒவி்ு பவிாவ்ு றம்ு ா2ாமில்ு மயவ்ு ா
டாலர்ு )ாஅள தி்ு திரபாதாஅதி ல்ு ாஒவ்ு வறா
நாங்ு கள்ு ாபபற்ு ரறாம்ு .ா

ந தி ாபபறவிதிற்ு காஇரண்ு டாவிதாவிிி:ாபலா
றண்ு ககளாகாஎவக்ு கதி்ு ாபதிர ந்ு திாபலரபர்ு ,ா
சிமபவிள ய ல்ு ாபகாஞ்ு சிம்ு ாபணம்ு ாரசிர்ு தி்ு திவிர்ு கள்ு ,
தி ரும்ு பதி்ு ாதிராவி ரும்ு பக றார்ு கள்ு .ாஉதிாரணமாகா
அபலக்ு சிாண்ு டர்ு ாபமக்ு க மவி்ு ரரா க ள ல்ு ா
பதிாடக்ு காவிக்ு கலாகாஇருந்ு திவிர்ு .ாட்ு வி ட்ு டர ல்ு ா
பபாதாவிிக்ு கறிஞர்ு ாறவார்ு .ாப றகா



ட்ு வி ட்ு டவரவி ட்ு காஅபமர க்ு காஐக்ு க யாநாட்ு டிவ்ு ா
தவணதி்ு ாதிவலவமதி்ு ாபதிாிில்ு நட்ு பாஅதி கார ா
யாவார்ு .ாதிவதாஅரசிாங்ு கப்ு ாபண வயதி்ு ா
பதிாடங்ு கவிதிற்ு காமுவ்ு பாகதி்ு ாதிவதா
ந தி யள ப்ு பாஅறிுறதி்ு தரவிார டம்ு ா
எங்ு களக்ு காபதி்ு திாய ரம்ு ாடாலர்ு ாகாரசிாவலா
அனப்ு பமாறா றிவார்ு .ாப வ்ு வர்ு ாஒபாமாா
ந ர்ு விாகதி்ு வதிாவி ட்ு கசி்ு ாபசிவ்ு றரபாதாீண்ு கம்ு ா
ஒருாகாரசிாவலாஅனப்ு ப வார்ு .ா

இரதிரபாலாமுவ்ு வாள்ு ாஅபமர க்ு காஉதிவி ா
அட்ு டர்ு வ யாவாக ல்ு ாஎல்ு பாஜ்ு ,ாஅவிர்ு ாமவவவி ா
எமஸாாஇருவிரும்ு ாநாங்ு கள்ு ா
பதிாடங்ு க யதி மருந்ு தாஎங்ு களக்ு கா
றண்ு கரதிாறம்ு ாறதிரவிள தி்ு தாவிந்ு திவர்ு .ா
க ல்ு மவ்ு ாகழமம்ு ாஐப ஓுக்ு கசி்ு ாசிற்ு றாமுவ்ு ா
 க ளால்ு ாவிாங்ு கப்ு பட்ு டத.ாஅவிர்ு கள்ு ாதிாங்ு கள்ு ா
ரசிர்ு தி்ு திதி மருந்ு தாபலரவிறாஇலாபரநாக்ு கற்ு றா
ந றவிவங்ு களக்ு காந தி யுதிவி ாபசிய்ு திவர்ு .ா



'பப்ு ள க்ு ார ரசிார்ு ஸ்ு 'இல்ு ாஎவ்ு வவப்ு ாபற்ு றியா
பக்ு கதி்ு தி ல்ு ாஇந்ு திப்ு ாபபயர்ு கவள,ாஎங்ு கள்ு ா
சிார்ு பாகாவிாதி கம்ு ாஒவ்ு பதாசிட்ு டா
ந றவிவங்ு கள்ு ,ாஒப்ு பந்ு திக்ு காரர்ு கள்ு ,ாஎங்ு கள்ு ா
கழாஇவிற்ு றிவ்ு ாபபயருடவ்ு ாரசிர்ு தி்ு தா
பவிள ய ட்ு ரடவ்ு .ாஅரசிாங்ு காஅல்ு லதாரவிறா
பபாதாஅவமப்ு பப்ு ாரபால,ாஒருா
இலாபரநாக்ு கற்ு றாஅவமப்ு பாஎவ்ு றாமுவறய ல்ு ா
நாங்ு கள்ு ாயார்ு ,ாஎங்ு க ருந்ு தாபணதி்ு வதிப்ு ா
பபறக ரறாம்ு ாஎவ்ு பவதிப்ு ாபற்ு றிா
பவிள ப்ு பவடயாகசி்ு ாபசிால்ு லாரவிண்ு டியா
கடப்ு பாகாஎங்ு களக்ு காஇருக்ு க றதாஎவ்ு றா
ந வவக்ு க ரறவ்ு .ாநாவ்ு ாபசிால்ு விவதிப்ு ா
ப வ்ு பற்ு றபவிவ்ு .ாஎங்ு களக்ு காசுயநலாவி ரராதிா
அவமு.ாசிட்ு டாவி ரராதிசி்ு ாபசியல்ு கவளா
எகதி்ு தவரப்ு பவிர்ு ,ாந தி ப்ு ாபயவ்ு பாக,ாந தி க்ு ா
கட்ு கப்ு பாககள்ு ,ாப றா ட்ு கக்ு கழமக்ு ா
பகாள்ு வககள்ு ாறக யாகடிவமாவாவி தி கள்ு ா
உள்ு ளவ.ாஅதிற்ு காகாவகட்ு ாஸ்ு டார்ு ாஎவ்ு றா
இலாபாரநாக்ு கற்ு றாகண்ு காண ப்ு பக்ு ாகழவி வ்ு ா
திங்ு காமுதி்ு தி வராக வடதி்ு தள்ு ளத.ா



இவி்ு விளுாறதிருாஇருந்ு திாலம்ு ாபணம்ு ா
எப்ு ரபாதம்ு ாபற்ு றாக்ு ாகவறதிாவ்ு .ா2016இல்ு ா
எவதாஒப்ு பந்ு திக்ு காரர்ு களக்ு கப்ு ாபணம்ு ாதிரா
ரவிண்ு டிாறண்ு டில்ு ாஎட்ு காமாதிங்ு கள்ு ாவி கப்ு ப ல்ு ா
இருந்ு ரதிவ்ு .ா2017இல்ு ாபண ய ல்ு ாரசிர்ு ந்ு தா
மக ி்ு சி்ு சி யவடந்ு ரதிவ்ு .ாறவால்ு ாஅடிப்ு பவடா
ந றவிவம்ு ாப வ்ு விாங்ு க யாப றக,ாநாவ்ு ாீண்ு கம்ு ா
ஊதி யாவிிங்ு காகழமதி்ு வதிாஅவிதி்ு தா
டிசிம்ு பர மருந்ு தாஎவக்ு காஊதி யம்ு ாரவிண்ு டாம்ு ா
எவ்ு றா றிவி ட்ு ரடவ்ு .ா

நாவ்ு ாபபர யாபண யாளர்ு ாகழவவிா
வவிதி்ு தி ராவமக்ு கா(உண்ு வமய ல்ு ாநாவ்ு ா
ஒருவிவ்ு திாவ்ு ாபண யாளவ்ு )ாகாரணம்ு ா
சிமயதி்ு தி ல்ு ாபணம்ு ாக வடக்ு காவமதிாவ்ு .ாஎங்ு கள்ு
முக்ு க யசி்ு ாபசிலவி வங்ு கவளாமிகக்ு ாகவறவிாகா
வவிதி்ு தி ருப்ு பதிால்ு ாபஞ்ு சிக்ு ாகாலங்ு கள லம்ு ா
உய ர்ு திர க்ு காமுடியும்ு .ா

திவிறாகாமவதி்ு தி லாபகாள்ு ளாரவிண்ு டாம்ு :ாநாவ்ு ா
ஒற்ு வறப்ு ாபண யாளவாகாஇருப்ு ப னம்ு ,ா



'பப்ு ள க்ு ார ரசிார்ு ஸ்ு 'ாஎவ்ு பதாகடுளக்ு கா
அகதி்ு தாரநர்ு வமயாவ,ாஅரசுாசிாவ்ு றிதிி்ு ாபபற்ு ற
இலாபரநாக்ு கற்ு ற,ாமில்ு மயவ்ு ாகணக்ு காவா
மக்ு களக்ு கப்ு ாபண ாபர யும்ு ,ாசி ற்ு றளுா
ந றவிவம்ு .ாஎங்ு களக்ு கசி்ு ாசி றப்ு பமிக்ு க,ா
உதிவி கரமாவாஇயக்ு கநர்ு ாகழும்ு ,ாவிண கதி்ு ா
பதிாிிமல்ு ாமிகசி்ு ாசி றந்ு திாஒப்ு பந்ு திக்ு காரர்ு கள்ு ா
சி லரும்ு ாஉள்ு ளவர்ு .ாஇவணயதி்ு தி ல்ு ாஎவதா
றிமாவாஅறிவி வ்ு ாகாரணமாக,ாகண வ சி்ு ா
ரசிமிப்ு ப,ாஅலவிலகாஉதிவி ,ாப றாவிசிதி கவளா
எவ்ு வால்ு ாதிராமுடிக றத.ாஅதாசி மகாவ்ு ா
சிமபவிள ய ல்ு ாநல்ு லாந தி விளதி்ு தடவ்ு ா
பதிாடங்ு கப்ு ாபபறம்ு ாஎந்ு திாமுவவவவியும்ு ா
பபாறாவமக்ு கள்ு ளாக்ு கம்ு .ா

எங்ு களக்ு காமிகப்ு ாபபர யாபகாவடகள்ு ா
க வடக்ு கம்ு ரபாதாமிகதி யாவா
பண யாளர்ு கவளாஅமர்ு தி்ு தவிதிற்ு காபதி லாகா
நாவ்ு ாமுதிலீககவளப்ு ாபபறசி்ு ாபசிலவி கக ரறவ்ு .ா
உதிாரணமாகாஅபமர க்ு காரமல்ு முவறிட்ு கா
அவவிக்ு ாகருதி்ு தகவளாவிாங்ு கவிதிற்ு காகா



600,000ாடாலரும்ு ாபபாதமக்ு கள்ு ாபாதகாப்ு பா
வி தி கவளாவிாங்ு கவிதிற்ு கா250,000ாடாலரும்ு ா
பசிலவி ட்ு ரடவ்ு .ா1891இல்ு ாஅபமர க்ு கா
ரமல்ு முவறிட்ு காஅவவிாபதிாடங்ு க யதா
முதிலாகாஅதிவ்ு ாஒவ்ு பதிாம்ு ாசுற்ு றசி்ு ா
சுருக்ு கங்ு கள வ்ு ா3.5ாமில்ு மயவ்ு ாபக்ு கங்ு கவளா
இவணயக்ு ாகாப்ு பகம்ு ாஸ்ு ரகவ்ு ாபசிய்ு விதிற்ு காகா
300,000ாடாலர்ு ாபசிலவி ட்ு ரடவ்ு .ா

ரான்ு  ஏன்ு  அசி்ு சி கக ருன்ு  

பலரபர்ு ,ாஸ்ு டார்ு ட்ு டர்ு ாரபாவ்ு றாகம்ு பல்ு விளப்ு ா
பயவ்ு பகதி்ு ததி்ு ாதிளங்ு கவளாநாவ்ு ாபணம்ு ா
ரதிகவிதிற்ு கப்ு ாபயவ்ு பகதி்ு திலாம்ு ாஎவ்ு றா
றரலாசிவவா றிவர்ு .ாநாவ்ு ாஅவதிசி்ு ாசி லா
முவறாமுயவ்ு றாபார்ு தி்ு தி ருக்ு க ரறவ்ு .ாஅதா
ஒருரபாதம்ு ாபவிற்ு றிகரமாகாஅவமயவி ல்ு வல.ா
ஏதிாவிதாமிகப்ு ாபதி ய,ாரவிபறங்ு கம்ு ாக வடக்ு காதி
விவ்ு பபாருள்ு ,ாபதி்ு திகம்ு ,ாஅல்ு லதா
பருப்ு பபாருவளதி்ு ாதிருவிதிாகாமக்ு களக்ு கக்ு ா
 றம்ு ரபாதாக க்ு ஸ்ு டார்ு ட்ு டர்ு ாரபாவ்ு றா



திளங்ு கள்ு ாநவ்ு காபயவ்ு பகக வ்ு றவ.ாறவால்ு ா
அந்ு திாஉலகதி்ு தி ல்ு ,ாஒருாநல்ு லாரசிவவிவயா
ரமம்ு பகதி்ு தவிதிவ்ு ாஒருாபகதி யாகப்ு ா
பதி்ு திகங்ு கவளரயாாப றாபர சுகவளரயாா
அள தி்ு திாலம்ு ாநமக்ு காரநரம்ு ாநல்ு லதிாகா
இருப்ு பதி ல்ு வல.ா

வி கமுவறாநாட்ு கள ல்ு ாசி றியாபகாவடகளக்ு கா
ரவிண்ு கரகாள்ு ாவி கக்ு காமுயற்ு சி ா
பசிய்ு தி ருக்ு க ரறவ்ு .ாறவால்ு ாபவிள ப்ு பவடா
யாகரவிாமக்ு களக்ு கதி்ு ாதிங்ு கள்ு ாதிவ தி்ு திா
பகாவடகவளாஇகவிதிற்ு காநாவ்ு ாபர ந்ு தவரா
பசிய்ு யக்ு  டியாமுக்ு க யமாவாஇடங்ு கள்ு ாபலா
உண்ு க.ாஈ.எஎப்ு .எஎப்ு ாரபாவ்ு றாவிவலதி்ு திளசி்ு ா
பசியல்ு கள ல்ு ாஅல்ு லதாஇவணயக்ு ா
காப்ு பகதி்ு தி ல்ு ாபதிாடங்ு க ,ாந ஜமாவாஉலகதி்ு தி ல்ு ா
உணுாவிங்ு க ,ாஇடர்ு ாீட்ு ப,ாஇவ்ு னம்ு ாபலப்ு பலா
நல்ு லாஅறக்ு பகாவடகள்ு ாஉண்ு க.ா

கம்ு பல்ு ாவிளப்ு ாபயவ்ு பகதி்ு ததி்ு ாதி ட்ு டங்ு கள்ு ா
மிகப்ு ாபபர யாரவிவலதிாவ்ு -ந தி ாதி ரட்ு டலக்ு காகா



இருப்ு ப னம்ு ,ாரபசிர்ு ாகட்ு டணம்ு ாரபாவ்ு றா
ப ரசி்ு சி வவகளக்ு காகவிவதி்ு வதிாஈர்ு ப்ு பதிாகா
இருப்ு ப னம்ு .ாபபாதாமக்ு கவளக்ு ா
கவிர்ு விதிற்ு காகாஅவ்ு றிாஇலக்ு வகாரநாக்ு க சி்ு ா
பசிலதி்ு திப்ு பகம்ு ாஎவதாபசிாந்ு திாஅசி்ு சி கம்ு ா
முயற்ு சி ய ல்ு ாஅந்ு திாரவிவலவயாஈகபகதி்ு தில்ு ா
மிகும்ு ாபயனள்ு ளதாஎவ்ு றாகண்ு டிருக்ு க ரறவ்ு .
உதிாரணமாக,ாஇந்ு தி யாவி வ்ு ாகட்ு டடாவி தி வயா
எசி்ு டிஎம்ு எல்ு -பமாிிக்ு காநல்ு லாபடங்ு களடவ்ு ா
நாங்ு கள்ு ாமாற்ு றியாப றக,ாநாவ்ு ாஇரண்ு க-பாகா
அிகாவாபகட்ு டியட்ு வடய ல்ு ாதூசுபடியாா
உவறகளடனம்ு ாஇந்ு தி யக்ு ா
கட்ு டடங்ு கள மருந்ு தாபதி்ு திகாவிரலாற்ு றா
அசி்ு சுகளடனம்ு ாஅசி்ு சி ட்ு ரடவ்ு .ாஅவதிா
விடிவிவமதி்ு திதாபாய வ்ு ட்ு .ாப .ாஸ்ு கடிரயா.ாநாவ்ு ா
ஒருாடஜவ்ு ாப ரதி கள்ு திாவ்ு ாஅசி்ு சி ட்ு ரடவ்ு ,ா
றவால்ு ாஅவவிாகண்ு ணக்ு க வ யவவியாகா
இருந்ு திவ.ா

நாவ்ு ாபசிய்ு தாவிரும்ு ாபண க்ு கர யாறற்ு றவலா
எகதி்ு தக்ு ாகாட்ு டாஇந்ு திப்ு ாப ரதி கவளாசிாம்ு ா



ப ட்ு ரராடாாரபாவ்ு றாநபர்ு களக்ு கம்ு ாஇந்ு தி யதி்ு ாதிர
ந றவிவதி்ு தக்ு கம்ு ாஅனப்ு ப ரவவ்ு .ாநாவ்ு ாஇதி ல்ு ா
எவி்ு விளுாதவி ரமாகாஇருக்ு க ரறவ்ு ,ாஎவ்ு ா
முயற்ு சி ாந ஜமாவதாஎவ்ு பவதியும்ு ாஇந்ு திா
எல்ு லாப்ு ாபண யும்ு ாபமய்ு யாவா
ரமம்ு பகதி்ு திலக்ு கக்ு ாபகாண்ு காபசிவ்ு றதா
எவ்ு பவதியும்ு ாஅவிர்ு களக்ு கக்ு ாகாட்ு டா
வி ரும்ு ப ரவவ்ு .ா

இரதிரபாலாடிலாரவிர்ு ா ட்ு கக்ு கழமாவி தி ய வ்ு ா
சிட்ு டதி்ு தக்ு கப்ு ாபறம்ு பாவாவிடிவிம்ு ாஒவ்ு வறா
நாவ்ு ாஉருவிாக்ு க ரவவ்ு .ாஅரசுசி்ு ாபசியலர வ்ு ா
அனமதி ய வ்ு றிாஅதி காரபர்ு விமற்ு றா
உருவிாக்ு கதி்ு தக்ு காவி தி ப்ு படிா
சி வறதி்ு திண்ு டவவாஉண்ு க.ாஅவிர்ு கள்ு ா
கவிவதி்ு தக்ு கப்ு ாப ரசி்ு சி வவவயக்ு ாபகாண்ு கா
பசில்ு லாரவிண்ு டிாஅந்ு திப்ு ாப ரதி கவளாஅரசுசி்ு ா
பசியலர்ு ,ாஅட்ு டர்ு வ ாபஜவரல்ு ாறக ரயார்ு க்ு கா
அனப்ு ப ரவவ்ு .ாபதி திாகப்ு ாபண ாஏற்ு காவிந்ு திாபா
ப ரடனடவ்ு ாஒருாநண்ு பர்ு ாமூலமாகதி்ு ா
திவ ப்ு பட்ு டாபதிாடர்ு பாபகாண்ு டாலம்ு ,ா



அவிர்ு கள டமிருந்ு தாஎவக்ு காஎவி்ு வி திதி்ு ா
திகவிலம்ு ாஇல்ு வல.ா

பகரரவிாவி ருந்ு தி வருக்ு காமிகாவி ர விாகா
அசி்ு சி ட்ு டாறவிணதி்ு வதிாஅள க்ு க வ்ு றாமரபா
இந்ு தி யாவி ல்ு ாஉண்ு க.ாஅதிவால்ு ாதூண்ு டப்ு பட்ு க
நாவ்ு ாபலாஅறிக்ு வககவளயும்ு ாஉவரகவளயும்ு ா
அசி்ு சி ட்ு ரடவ்ு .ாஉதிாரணமாக,ா
பசிாற்ு பபாிிுகள்ு ாறற்ு றியரபாதாகாந்ு தி ா
இப்ு படிப்ு பட்ு டாஅறிமுகாஉவரகள்ு ாசி லவிற்ு வறப்ு
பபறவிதண்ு க.ாஅந்ு திாஉவரகள்ு ாஅவதிப்ு ா
பபறரவிார வ்ு ாபற்ு பலாசி றப்ு பகவளயும்ு ா
எகதி்ு தவரப்ு பவவி,ாமிகாஅிகாகப்ு ா
பபாறிக்ு கப்ு பட்ு காசிட்ு டமிடப்ு ாபட்ு டவவி.ாநாவ்ு ா
பார்ு தி்ு திாஅறிமுகங்ு கள்ு ாமிகாஅிகாகாஇருந்ு திவ.ா
அவிற்ு வறாஸ்ு ரகவ்ு ாபசிய்ு தாஅனப்ு பாஎவ்ு ா
கண்ு கள்ு ாஒருாதிகதி யாவாமூலதி்ு வதிதி்ு ாரதிடிவ.ா

ரவிண்ு கரகாள்ு ாவி கக்ு காதிரபாதாகாந்ு தி ய வ்ு ா
சுவிபராட்ு டிகவளாஅசி்ு சி கவிதி ல்ு ாஅதி கா
ரநரதி்ு வதிக்ு ாகிிதி்ு ரதிவ்ு .ாஅவிற்ு வறாசிாபர்ு மதி ா



றசி ரமதி்ு தக்ு கம்ு ,ாஅபமர க்ு காவி ல்ு ாஎவக்ு கப்ு ா
பலரவிறாமுயற்ு சி கள ல்ு ாஉதிவி ா
பசிய்ு திவிர்ு களக்ு கம்ு ாஅள தி்ு ரதிவ்ு .ாகாந்ு தி ய வ்ு ா
அஞ்ு சிலட்ு வடகள்ு ,ாசிட்ு டபர்ு விாஉருவிங்ு கள்ு ,ாப றா
கவலாரவிவலப்ு பாககவளசி்ு ாபசிய்ு விதம்ு ா
எவக்ு காவி ருப்ு பரம.ா(பசிால்ு லலாம்ு ாஎவ்ு றால்ு )ா
மரபாவாரலபல்ு கள்ு ,ாஅஞ்ு சில்ு ாமுதி்ு தி வரகள்ு ா
றய விற்ு வறாஅசி்ு சி கவிதி ல்ு ாநாவ்ு ாந பணவ்ு .ா
சி ப்ு பதி்ு ாபதிாகப்ு பாஎவ்ு றால்ு ,ாஒருாசி லருக்ு கப்ு ா
ப வ்ு வால்ு ாஇருப்ு ரபவ்ு .ா

மிகாவி ர விாவாஅசி்ு சுாரவிவலகவளாநாவ்ு ா
பசிய்ு விதிவ்ு ாகாரணம்ு ாஎவக்ு காஅசி்ு சி கவிதி ல்ு ா
வி ருப்ு பம்ு .ாரமலம்ு ாஅதாஎவதா
பபாறப்ு பணர்ு வி வ்ு ாஅவடயாளமும்ு ாறகம்ு .ா
அரசுாவி தி கவளாவி கவி ப்ு பதி ல்ு ாநாவ்ு ாஈகபட்ு டா
ரபாத,ாபவிள ிட்ு காஅறிக்ு வகய வ்ு ா
பபர யபதிாருாவிடிவிதி்ு வதிதி்ு ாதிட்ு வடயாகசி்ு ா
சி ப்ு பம்ு ாபசிய்ு தாபளபளப்ு பாவாசி விப்ு பா'19ா ா22'ாX

அளுாகமிிிதி்ு திாள்ு ாஉவறய ல்ு ாஜியார்ு ஜியாா
சிட்ு டப்ு ரபரவவிதி்ு ாதிவலவிருக்ு கா



அனப்ு ப ரவவ்ு .ாஅதாஅவிவரக்ு ாகவிரவி ல்ு வல.ா
எவ னம்ு ாஅவிருக்ு கசி்ு ாபசிய்ு தி ாபர ந்ு தி ருக்ு கம்ு .ா
அவிர்ு ாபதி லள க்ு காவி ட்ு டால்ு ாநாவ்ு ா
வி டப்ு ரபாவிதி ல்ு வலாஎவ்ு பவதிாஅவிர்ு ா
அறிந்ு தி ருப்ு பார்ு .ாஇரதிாஅறிக்ு வகவயாஎவக்ு கதி்ு ா
பதிர ந்ு திாஒருாவிிக்ு கறிஞருக்ு கம்ு ா
அனப்ு ப ரவவ்ு .ாஅவிர்ு ாமிகந்ு திா
மக ி்ு சி்ு சி யவடந்ு தாஇலவிசிமாகரவிாஇந்ு திா
விிக்ு க ல்ு ாபப்ு ள க்ு ார ரசிார்ு ஸ்ு -க்ு கசி்ு ாசிார்ு பாகா
விாதி டாமுவ்ு விந்ு திார்ு .ா

ஒருாஅலங்ு காரமாவாஅசி்ு சுாரவிவலா
வி ந ரயாக க்ு கப்ு பகம்ு ரபாரதிாபபரும்ு பாலம்ு ா
கவிவ ப்ு வபப்ு ாபபறக றத.ா ட்ு கக்ு கழம,ா
அரசிாங்ு காமூதி்ு திாஅதி கார கள ல்ு ாநாம்ு ாபபறா
வி ரும்ு பரவிார்ு க்ு கசி்ு ாசி ப்ு பதி்ு வதிசி்ு ா
ரசிர்ு தி்ு தவி கவிதாமட்ு கரமாஒருாமுடிந்ு தவி ட்ு டா
கார யம்ு ாஅல்ு ல.ாபபறபவிர்ு ாஅந்ு திாறவிணதி்ு வதி
நாவ்ு ாதியார ப்ு பதி ல்ு ாமிகந்ு திாரநரம்ு ா
பசிலவிிிதி்ு தி ருக்ு க ரறவ்ு ாஎவ்ு றாஉணர்ு விார்ு ,ா



அதிவால்ு ாஒருரவிவளாஅவிர்ு ாஅந்ு திா
வி ஷயதி்ு தி ல்ு ாஅக்ு கவறாகாட்ு டக்ு  கம்ு .ா

சி லரபருக்ு காவிவ்ு -நகல்ு ாப டிப்ு பதி ல்ு வல,ா
அல்ு லதாநாவ்ு ாபசிால்ு லாவிருவிதா
ப டிப்ு பதி ல்ு வல.ாஅசி்ு சி ட்ு டாபகாடிகள்ு ாஇருக்ு கம்ு ா
பபட்ு டிாஒவ்ு றில்ு ாஓர்ு ாஅறிக்ு வகயுடவ்ு ாரசிர்ு தி்ு த,ா
அபமர க்ு கக்ு ாபகாடிாரபாலதி்ு ா
ரதிாற்ு றமள க்ு க வ்ு ற,ாசி விப்ு ப,ாபவிள்ு வள,ாநீலம்ு ா
விர வசியாகாவிருக வ்ு றாஒருாகசிக்ு கல்ு -சி ப்ு பமாக
அனப்ு ப யரபாதாஅபமக்ு காரதிசி யாதிரா
ந றவிவம்ு ாஎவ்ு வவப்ு ாவபதி்ு தி யம்ு ாஎவ்ு றா
ந வவதி்ு தித.ாபவிள்ு வளாமாள வகய வ்ு ாகாஸ்ு ா
சிவ்ு ஸ்ு டவ்ு ாஅலவிலர்ு கவளப்ு ாபபட்ு டிவயா
அனப்ு ப யவிருக்ு ரகாதி ருப்ு ப ாஅனப்ு பசி்ு ா
பசிாவ்ு வதிால்ு ாஅதாபபர யாப ளாஸ்ு டிக்ு ா
வபய ல்ு ாவிந்ு தாரசிர்ு ந்ு தித.ா

மாறாக,ாபவிள்ு வளாமாள வகய ல்ு ாரமற்ு கப்ு ா
பகதி க்ு காவிண்ு டிகள ல்ு ாசி ப்ு பங்ு கவளக்ு ா
பகாண்ு கவிரும்ு ாஅஞ்ு சில்ு ாஅள ப்ு பா



அலவிலர்ு கள்ு ாஎவ்ு ாசி ப்ு பங்ு களால்ு ாபபர யா
பாராட்ு வடப்ு ாபபற்ு றார்ு கள்ு ாஎவ்ு றாஜாவ்ு ா
பபாரடஸ்ு டாவி வ்ு ாஉதிவி யாளர டமிருந்ு தா
ரகள்ு வி ப்ு பட்ு ரடவ்ு .ாஅபமர க்ு காவி வ்ு ா
றவிணகர்ு ாஎவதாசி ப்ு பதி்ு வதிாவி ரும்ு ப வார்ு .ா
"மிகாஅிகாவாகாட்ு சி ப்ு பகதி்ு தில்ு "ாஎவ்ு றா
மிவ்ு வஞ்ு சில்ு ாமூலமாகாஎவ்ு வவப்ு ா
பாராட்ு டிவார்ு .ாகாங்ு க ரஸ்ு -நபர்ு ாரடரல்ு ாஇஸ்ு ஸாா
அந்ு திசி்ு ாசி ப்ு பதி்ு தி மருந்ு திாஅபமர க்ு கக்ு ா
பகாடிய வால்ு ாமிகும்ு ாகவிரப்ு பட்ு காஅதிவ்ு ா
ந ிற்ு படதி்ு வதிாஎவக்ு காட்ு வட்ு ாபசிய்ு திார்ு .ா
 ட்ு டாட்ு சி ாவிண கக்ு ாகழவி வ்ு ாதிவலவிராஜாவ்ு ா
ரலரபாவி ட்ு ஸ்ு ாஎவதாசி ப்ு பரவிவலவயாமிகும்ு
வி ரும்ு ப யதிாகக்ு ா றிவார்ு .ாப ரபலமாவா
ரபாய ங்ு ாரபாய ங்ு ாஎவ்ு றாவிவலப்ு பதி ுாஅந்ு திா
வி ஷயதி்ு வதிாஎவதாசிட்ு டா
ந வவுக்ு கறிப்ு படவ்ு ா டியாபசிய்ு தி யாகா
பவிள ய ட்ு டதாஎவ்ு பதி ல்ு ாஇரட்ு டிப்ு பாமக ி்ு சி்ு சி ா
அவடந்ு திார்ு .ாஒருாவிண கக்ு ாகழதி்ு ாதிவலவிர்ு ா
விவலப்ு பதி ுகவளப்ு ாபடிப்ு பார்ு ாஎவ்ு றா
யாருக்ு கதி்ு ாபதிர யும்ு ?ா



(அரரகமாக) மான ட அுறவ 
முழுவமவயயும்ு  திறம்ு  விாய்ு ி்ு ப 

ந தி ாக வடக்ு காமல்ு ாரபாய்ு ,ாஏப ஏும்ு ாஎவ்ு வவா
முடக்ு கவிதிற்ு காஇவடய ல்ு ,ாஅரசிாங்ு கப்ு ா
பண களக்ு காஅறிக்ு வகாஎழதி ,ாசிட்ு டதி்ு வதிா
உவடக்ு க வ்ு றாகற்ு றதி்ு வதிாஎகதி்ு தக்ு ாகாட்ு டப்ு ா
ரபாதமாவாஎவ்ு ாகண்ு கப டிப்ு பகவள,ாஅதி ல்ு ா
ஈகபட்ு கள்ு ளாடஜவ்ு ாகணக்ு காவா
பதி ப்ு பாளர்ு களக்ு காஅனப்ு பக வ்ு றா
ரவிவலய ல்ு ாஎவ்ு ாமவம்ு ாபசில்ு லவி ல்ு வல.ா
அதிற்ு காரவிபறாருாகாரணமும்ு ாஇருந்ு தித.ாநாவ்ு ா
எவ்ு ாஇலக்ு கதி்ு ாதி ட்ு டதி்ு வதிாமறகண ப்ு பசி்ு ா
பசிய்ு தபகாண்ு டிருந்ு ரதிவ்ு .ா

இந்ு திாறய்ு வவிாரமற்ு பகாண்ு டதி ல்ு ாஎவக்ு கா
மூவ்ு றாமுக்ு க யக்ு ாரகள்ு வி கள்ு ாஇருந்ு திவ.ா
முதிலாவித,ாப ரசி்ு சி வவய வ்ு ாசிட்ு டப்ு ா
பகப்ு பாய்ு ு.ாஅவதிாமுடிதி்ு தவி ட்ு ரடவ்ு .ா
இரண்ு டாவித,ாஅரசிாங்ு கப்ு ாபண கவளா
அவடயாளம்ு ாகாண்ு பத.ாஅதி லம்ு ாஎங்ு கள்ு ா



றய்ு வி ல்ு ாஎங்ு களக்ு கதி்ு ாதி ருப்ு தி ாஇருந்ு தித.ா
மூவ்ு றாவிதாசிஞ்ு சி வகக்ு ாகட்ு கவரகள வ்ு ா
நகல்ு கவளப்ு ாபபறதில்ு .ாஎவதாமுதில்ு ா
எண்ு ணம்ு ,ாநலகங்ு கள டம்ு ாசிஞ்ு சி வககவளக்ு ா
கடவ்ு பபறாஅனமதி பபற்ு ற,ாப றகாஇவணயக்ு ா
காப்ு பகம்ு ாஅவிற்ு வறாஸ்ு ரகவ்ு ாபசிய்ு யசி்ு ா
பசிால்ு விதிாகாஇருந்ு தித.ாஇந்ு திாமாபபர யா
பண வயசி்ு ாசிாதி ப்ு பதிற்ு காவாபகாவடவயப்ு ா
பபறவிதிற்ு க,ாபபருமளவி ல்ு ாஎங்ு கள்ு ா
விருபசிலுதி்ு ாதி ட்ு டம்ு ,ாநலகங்ு கள்ு ாமற்ு றம்ு ா
இவணயக்ு ாகாப்ு பகதி்ு தி ற்ு காவாந தி கள்ு ா
அடிப்ு பவடய ல்ு ாஅவமந்ு தி ருந்ு தித.ா

ஒவ்ு றவ்ு ப வ்ு ாஒவ்ு றாகக்ு ாகட்ு கவரகவளதி்ு ாரதிடிா
எகப்ு பதாகடிவம்ு .ாநலகங்ு கள்ு ாஒருவிவகய ல்ு ா
கஷ்ு டங்ு கவளதி்ு ாதிவி ர்ு க்ு கரவிாவி ரும்ு பக வ்ு றவ.ா
றவால்ு ாஇரண்ு காநலகங்ு கரளனம்ு ாஎங்ு கள்ு ா
தி ட்ு டதி்ு வதிாஏற்ு காமுவ்ு விந்ு திவ.ாஇந்ு திக்ு ா
கட்ு கவரகள்ு ாஎல்ு லாம்ு ாதிகவில்ு திளங்ு கள ல்ு ா
உள்ு ளவ,ாமிவ்ு வ யல்ு ாமுவறய ல்ு ா
க வடக்ு க வ்ு றவ,ாஎவரவிாஸ்ு ரகவ்ு ாபசிய்ு விதா



உண்ு வமய ல்ு ாமிவகயாவாரவிவலதிாவ்ு .ா
ஒருவிர்ு ாஎள திாகாஒருாபதி ப்ு பாளர வ்ு ாதிளதி்ு தி ல்ு
நவிவிதா(லாக்ு ாபசிய்ு வித)ாஇயலாத.ா
காரணம்ு ,ாபயவ்ு பகதி்ு தவிதிற்ு காபககப டியாவா
சிட்ு டவி தி களம்ு ாபதிாிில்ு நட்ு பதி்ு ாதிவடகளம்ு ா
உள்ு ளவ.ாஅவவிாவிவரயறதி்ு திாவிிிகள ல்ு ா
மட்ு கரமாபயவ்ு பகதி்ு திப்ு பகமாறாஇந்ு திக்ு ா
கல்ு வி ய யல்ு ாறய்ு வவிப்ு ாபட்ு டிாவவிக்ு க வ்ு றவ.ா

கஜக்ு ஸ்ு திாவ வ்ு ாஇளம்ு ாபபண்ு வி ஞ்ு ஞாவ ா
அபலக்ு சிாண்ு ட்ு ராாஎல்ு பக்ு யானக்ு கம்ு ா
உலகமுழவிதம்ு ாஉள்ு ளாஅவிரதா
உடவாளர்ு கள்ு ,ாபண தி்ு ரதிாிர்ு களக்ு கம்ு ாஇரதிா
ரபாவ்ு றாப ரசி்ு சி வவாஏற்ு பட்ு டத.ாஇவ்ு றாஅறிுா
பட்ு டிவவிக்ு கப்ு பட்ு காகாலவ யப்ு ாபகதி்ு திப்ு ா
பட்ு டிருக்ு க றத.ாஏரதிாா'சி றப்ு பாவ'ாசி லா
பல்ு கவலக்ு ாகிகங்ு கள ல்ு ாபடிக்ு கம்ு ா
பணக்ு காரர்ு களக்ு காமட்ு கம்ு ாஎல்ு வலய வ்ு றிா
அறிவவிப்ு ாபபறம்ு ாமுழவிாய்ு ப்ு ப ருக்ு க றத.ா
றவால்ு ாஉலக வ்ு ாப றாபகதி களக்ு காஅவி்ு விாற
பசிய்ு யாமுடியாத.ாஅபலக்ு சிாண்ு ட்ு ராாஇதிற்ு கா



ஒருாவிிிாகண்ு டார்ு .ாரஷ்ு யாவவிாஅடிதி்ு திளமாகா
வவிதி்ு தாவஸ-ஹேப்ு ாஎவ்ு றாஅவமப்ு வபா
உருவிாக்ு க வார்ு .ாஅதிவ்ு விிியாகா
சிஞ்ு சி வககள வ்ு ா66ாமில்ு மயவ்ு ா
கட்ு கவரகவளப்ு ாபபறலாம்ு .ா

முவ்ு பாஅறிுசிார்ு ாஇலக்ு க யதி்ு வதிப்ு ாபபறா
முடியாதி ருந்ு திாஉலகமுழவிதமுள்ு ள்ு ா
வி ஞ்ு ஞாவ களக்ு காவஸ-ஹேப்ு ாமிகும்ு ா
பயனள்ு ளதிாகாஇருப்ு பதாஉறதி .ா2017இல்ு ா
வஸ-ஹேப்ு ப வ்ு ாஅதி கபட்ு சிமாவா24.9ா
மில்ு மயவ்ு ாகட்ு கவரகள வ்ு ாதிரவி றக்ு கம்ு ,ா
சவாவி மருந்ு தாபசிய்ு யப்ு ாபட்ு டத.ா
இரண்ு டாவிதாஇந்ு தி யா,ா13.1ாமில்ு மயவ்ு ா
இறக்ு கங்ு கள்ு .ாமூவ்ு றாவிதாஅபமர க்ு காஐக்ு க யா
நாக,ா11.9ாமில்ு மயவ்ு ாஇறக்ு கங்ு கள்ு ாபசிய்ு தித.ா
உலகமுழவிதம்ு ாஅறிவி யல்ு ாகட்ு கவரகள்ு ா
கட்ு கப்ு பாட்ு டிற்ு கள்ு ளாக ாஇருப்ு பதிற்ு காஇதா
பதிள விாவாசிாவ்ு ற.ாப ரரசி ல்ு ,ாஈராவ்ு ,ா
இந்ு ரதிாரவசி யா,ாரஷ்ு யா,ாபமக்ு சி ரகாா



றக யவவியும்ு ாஇந்ு திதி்ு ாதிகவில்ு திளதி்ு வதிா
வி ர விாகப்ு ாபயவ்ு பகதி்ு தக வ்ு றவ.ா

பதி ப்ு பாளர்ு களக்ு காஇதி ல்ு ாமக ி்ு சி்ு சி ய ல்ு வல.ா
அதி லாபதி்ு வதியும்ு ாஅரயாக்ு க யதி்ு திவமாவா
லாபதி்ு வதியும்ு ாரவிண்ு டிாஅவிர்ு கள்ு ா
ந ர்ு விாக கள வ்ு ாமுழாபவிறியுடவ்ு ா
அபலக்ு சிாண்ு ட்ு ராுக்ு காஎதி ராகசி்ு ா
பசிவ்ு றள்ு ளவர்ு .ாபதி ப்ு பாளர்ு களக்ு கா
ஈட்ு கதி்ு பதிாவகாரவிண்ு கம்ு திாவ்ு .ாறவால்ு ா
பபாருதி்ு திமற்ு றாபதி ப்ு பர வமா
உறதி ப்ு பாககளம்ு ,ாப றாசிட்ு டா
ஏமாற்ு றரவிவலகளம்ு ாஇப்ு ரபாதாஅவிர்ு களதா
ஒழக்ு கந வலவயசி்ு ாசிந்ு ரதிகப்ு படா
வவிதி்ு தள்ு ளவ.ாஅவிர்ு கள்ு ாஅபலக்ு சிாண்ு ட்ு ராா
ீதாந யாயார்ு க்ு க ல்ு ாவிிக்ு கதி்ு ாபதிாகதி்ு தாஅவிர்ு ா
விராதிதிால்ு ாபலாமில்ு மயவ்ு ாடாலர்ு கள்ு ா
அவிர்ு ீதாஅபராதிம்ு ாவி தி க்ு கப்ு ாபட்ு டத.ாரமலம்ு ா
பலப்ு ாபபயர்ு கள்ு ,ாஇவணயசி்ு ாரசிவவி,ா
இவ்ு வவிற்ு வறாநீக்ு கரவிண்ு கம்ு ாஎவ்ு றா
உதி்ு திரவவிாஅவிர்ு ாபபற்ு றள்ு ளார்ு .ாரவிறா



விிக்ு ககளம்ு ாஅவிர்ு ீதாந லவவிய ல்ு ா
உள்ு ளவ.ா

நாவ்ு ாஅபலக்ு சிாண்ு ட்ு ராவவிசி்ு ாசிந்ு தி தி்ு திதி ல்ு வல.
அவிவரதி்ு ாபதிர ந்ு திாசி லாநண்ு பர்ு ாசி லர்ு ாஎவக்ு கா
உண்ு க.ாறவால்ு ாநாங்ு கள்ு ாபதிாடர்ு பா
பகாண்ு டதி ல்ு வல.ாய-ட்ு யப ல்ு ாஅவிரதா
ரநர்ு முகதி்ு வதிக்ு ாகண்ு ரடவ்ு .ாமிகந்ு திா
ந திாவதி்ு தடனம்ு ாமிகந்ு திாஇளவமயுடனம்ு ,ா
ஏவ்ு ,ாமிகந்ு திாவதிர யதி்ு தடனம்ு ாஇருந்ு திார்ு .ா

…ா

ஏப்ு ரமல்ு ாஎவக்ு காஎட்ு காவிட்ு டியக்ு க கள்ு ா(டிஸ்ு க்ு -
ட்ு வரவி்ு கள்ு )ாக வடதி்ு திவ.ாஒவி்ு பவிாவ்ு றம்ு ாஎட்ு க
படராவபட்ு ாரசிமிப்ு பதி்ு தி றவ்ு .ாஅந்ு திா
விட்ு ககள ல்ு ாமவ திாஅறிுாபராும்ு ாஇருந்ு தித.ா
அல்ு லதாகவறந்ு திாபட்ு சிம்ு ாஅதிவ்ு ாஅதி கமாவா
பகதி ாஇருந்ு தித.ாஇதாவஸ-ஹேப்ு ப மருந்ு தா
எகக்ு கப்ு பட்ு டாகறிப்ு ப டதி்ு திக்ு காபகதி .ாநாவ்ு ா
திகவில்ு கவளாஇரண்ு கா'விட்ு க-



அண கள ல்ு '(அரரக்ு கள ல்ு )ாரசிமிதி்ு ரதிவ்ு .ா
ஒவி்ு பவிாருாவிட்ு க-அண க்ு கம்ு ாஎட்ு கா
இயக்ு க கள்ு .ாநாவ்ு ாஓர்ு ாஅண ய ல்ு ாஇரண்ு கா
இயக்ு க கவளாஇிந்ு திாலம்ு ாஎவக்ு கதி்ு ாதிகவில்ு ா
இிப்ு பாஏற்ு படாத.ாஇந்ு திசி்ு ாபசியல்ு முவறய ல்ு ா
இருாமாதிங்ு கள்ு ாபசிவ்ு றவ.ாதிகவில்ு கவளசி்ு ா
ரசிாதி ப்ு பதி ல்ு ாரமலம்ு ாஇருாமாதிங்ு கள்ு ா
பசிலவி ட்ு ரடவ்ு .ாப றகாஎவதா
அலவிலகதி்ு தி மருந்ு தாஅண கவளாரவிபறாருா
இடதி்ு தக்ு காநகர்ு தி்ு தி ரவவ்ு .ா

பதிாடக்ு கதி்ு தி ல்ு ாஅரசிாங்ு கதி்ு ாதி ட்ு டா
ரவிவலகளக்ு காகதி்ு திாவ்ு ாநாவ்ு ாதிகவில்ு கவளசி்ு
ரசிாதி தி்ு ரதிவ்ு .ாதிகவில்ு ாமாற்ு றாரநாக்ு கதி்ு தக்ு காகதி்ு
திகவில்ு திளதி்ு வதிப்ு ாபயவ்ு பகதி்ு தி ரவவ்ு .ா
அவதிசி்ு ாரசிாதி தி்ு தித,ாகட்ு கவரகள்ு ா
பமய்ு யாகரவிாபபாதமக்ு கள்ு -களதி்ு தி ல்ு திாவ்ு ா
உள்ு ளவவிாாஎவ்ு றாகாண்ு பதிற்ு கம்ு ாஅப்ு படிா
உள்ு ளவவிற்ு வறாரமலம்ு ா
பரவிலாக்ு கதிற்ு கம்ு திாவ்ு .ா



மக்ு கள்ு ாதிங்ு கள்ு ாநம்ு ப க்ு வகக்ு கா
உர யவவிற்ு றக்ு காறதிருாதிருக றார்ு கள்ு ா
எவ்ு பதம்ு ாஎவக்ு காமுக்ு க யமாகதி்ு ாரதிாவ்ு றியத.ா
றகரவிாநாவ்ு ாஎவ்ு வாபசிய்ு ரதிவ்ு ,ாஎதிற்ு காகசி்ு ா
பசிய்ு ரதிவ்ு ாஎவ்ு பவதிாஉலகம்ு ாபதிர ந்ு தபகாள்ு ள
ட்ு வி ட்ு டர ல்ு ாபதி ுாபசிய்ு ரதிவ்ு .ாவி ஷயங்ு கவளசி்ு ா
பசிால்ு மயாகாரவிண்ு டியாரதிவவிாஇருக்ு க றத.ா
அந்ு திக்ு ாகசி்ு சுகவளாஇப்ு பதி்ு திகதி்ு தி ல்ு ா
ப வ்ு வ வணப்ு பாகதி்ு ாதிந்ு தி ருக்ு க ரறவ்ு .ா

அரசிாங்ு கப்ு ாபண கள வ்ு ாஎங்ு கள்ு ாறய்ு ுா
முடிுகவளாநாவ்ு ாடிசிம்ு பர ல்ு ாஎழதி வி கரவிவ்ு ா
எவ்ு றாஎவக்ு கள்ு ாஉறதி பசிய்ு தாபகாண்ு ரடவ்ு ,ா
றவால்ு ாமுடியவி ல்ு வல.ாபதி லாக,ாகாந்ு தி ா
'ஸ்ு ரகவ்ு 'கள ல்ு ாரவிவலாபசிய்ு ரதிவ்ு .ாபலா
றண்ு ககளாகாஎவ்ு ாமவதி்ு தி ல்ு ாசுற்ு றிக்ு ா
பகாண்ு டிருந்ு திாஒருாவிார்ு தி்ு வதிவயப்ு ாபற்ு றிசி்ு ா
சி ந்ு தி தி்ு ரதிவ்ு .ா

அந்ு திாவிார்ு தி்ு வதிா"சுயாட்ு சி ாவி தி ".ாஎப்ு படிா
இவி்ு விார்ு தி்ு வதிவயப்ு ாபபற்ு ரறவ்ு ாஎவ்ு பதா



நீண்ு டபதிாருாசுற்ு றப்ு பாவதி.ாஅந்ு திப்ு ா
பாவதிய வ்ு ாபதிாடக்ு கம்ு ாவிாஷிங்ு டவ்ு ாடி.சி .ய வ்ு ா
சிதப்ு பந லங்ு கள ல்ு ாஏற்ு பட்ு டத.ாவிாஷிங்ு டவ்ு ா
டி.சி .ய ல்ு ாநாவ்ு காகால-எல்ு வலா
விவரயவறகள ல்ு ாஇயங்ு க ரவவ்ு .ாநாவ்ு ாஅந்ு திா
நகரதி்ு வதிாரநசி க்ு க ரறவ்ு ,ாறவாலம்ு ாஅவதிா
வி ட்ு கதி்ு ாதிப்ு பம்ு ரபாதாமக ி்ு சி்ு சி யாகரவிா
இருக்ு க றத.ா2017இல்ு ாஅங்ு க ருந்ு தாமறபடியும்ு ா
திப்ு ப ரவவ்ு .ா

ஃதிட்ு ஃி ள க்ு ஸ்ு , தி வரி்ு ிடங்ு கள ல்ு  ரான்ு  
கிறதி்ு தி ரரரம்ு  

'பப்ு ள க்ு ார ரசிார்ு வஸ'ாந றவி யரபாதா
சிட்ு டதி்ு வதிாயாவிருக்ு கம்ு ாக வடக்ு கசி்ு ா
பசிய்ு விததிாவ்ு ாநாவ்ு ாபதிாடங்ு க யாபண .ா
1990கள ல்ு ாசிட்ு டதி்ு வதிப்ு ாபற்ு றிாரயாசி தி்ு ரதிவ்ு .ா
றவால்ு ாஅதாமிகக்ு ாகடிவமாகதி்ு ாரதிாவ்ு றியத.ா
றகரவிாதிவ க்ு காப்ு பர வம,ாஎஸ்ு ஈசி ாரபாவ்ு றா
பபர யாதிகவில்ு திளங்ு கள ல்ு ாகவிவதி்ு வதிக்ு ா
கவி தி்ு ரதிவ்ு .ாறவால்ு ாஅபமர க்ு காமுவ்ு ரவற்ு றா



வமயதி்ு தி ல்ு ாஜாவ்ு ாபபாரடஸ்ு டாுக்ு காகதி்ு ா
திவலவமதி்ு ாபதிாிில்ு நட்ு பாஅதி கார யாகா
விாஷிங்ு டவ்ு ாடி.சி .ய ல்ு ாஈராண்ு ககள்ு ாவிவரா
பண பசிய்ு திாப றகாநாவ்ு ாஇலாபங்ு கருதிாாசி றியா
அவமப்ு பபாவ்ு வறாநடதி்ு தி வால்ு ா
பயனள்ு ளதிாகாஇருக்ு கம்ு ாஎவ்ு றாஅவிர டம்ு ா
 றிரவவ்ு .ாகமஎரபார்ு வ யாுக்ு காமறபடியும்ு ா
பசிவ்ு றாஎவ்ு ாநண்ு பர்ு ாடிம்ு ாஓ'ாரரய்ு மவயப்ு ா
பார்ு தி்ு ரதிவ்ு .ாஅவிரதாதிவலவமயகதி்ு தி ல்ு ாஓர்ு ா
அலவிலகதி்ு வதிாவிாடவகக்ு கப்ு ாபபற்ு ற,ாபண ா
பசிய்ு யதி்ு ாபதிாடங்ு க ரவவ்ு .ாஇதாநடந்ு திதா
2017இல்ு .ா

நாவ்ு ாஎவ்ு வாபசிய்ு க ரறவ்ு ாஎவ்ு பதி ல்ு ாமுதிமல்ு ா
எவக்ு கதி்ு ாபதிள வி ல்ு வல.ாவடிரயாக்ு கள ல்ு ா
அதி காரநரம்ு ாபசிலவி ட்ு ரடவ்ு .ாரதிசி யக்ு ா
காப்ு பகங்ு களக்ு கதி்ு ாதிவ்ு வார்ு விலர்ு கவளா
அனப்ு ப ாஎங்ு கள்ு ாஎபபட்ு எப ள க்ு ஸ்ு ா
தி ட்ு டதி்ு தி வ்ு ாபகதி யாகாறய ரக்ு கணக்ு காவா
அரசுாவடிரயாக்ு கவளாநகபலகதி்ு தப்ு ா
பதி வி ட்ு ரடவ்ு .ாரதிசி யாபதிாிில்ு ாநட்ு பதி்ு ாதிகவில்ு ா



ரசிவவியுடவ்ு ாரமலம்ு ாவடிரயாக்ு கவளப்ு ாபபறக்ு ா
 ட்ு கமுயற்ு சி ாஒவ்ு வறதி்ு ாபதிாடங்ு க ரவவ்ு .ா
அவிர்ு கள்ு ாதிங்ு கள்ு ாவி எசி்ு எஸ்ு ,ாபட்ு டாரகம்ு ,ா
யரமடிக்ு ாநாடாக்ு கவளாஅனப்ு ப வால்ு ாநாவ்ு ா
கண வ ப்ு பதி ுாபசிய்ு தாதி ரும்ு பாஅவிர்ு களக்ு கா
பதி ரவிற்ு றியாவடிரயாக்ு கவளாவிட்ு டியக்ு க யாகா
அனப்ு பரவிவ்ு ாஎவ்ு றா றிரவவ்ு .ாஇதி ல்ு ா
அரசிாங்ு கதி்ு தக்ு காஎசி்ு ாபசிலுமில்ு வல.ாஇலவிசிா
உதிவி .ா

இவதிதி்ு ாபதிாடங்ு க யாப றக,ாபாதகாப்ு பதி்ு ா
தவணசி்ு ாபசியலராகாஒபாமாாந யமிதி்ு திா
ஒருவிவரசி்ு ாசிந்ு தி தி்ு ரதிவ்ு .ாஇராணவிதி்ு தி ல்ு ா
வடிரயாக்ு கள வ்ு ாபபர யாதிகவில்ு திளம்ு ாஉண்ு க.ா
அங்ு கள்ு ளாஅவமப்ு ப வ்ு படிாபண ய லள்ு ளா
ஒருவிர்ு ாடிவி டி-க்ு கவளப்ு ாபடிஎகக்ு காகளதி்ு தி ற்ு க
அனப்ு பலாம்ு .ாபபரும்ு பாலாவாவடிரயாக்ு கள்ு ா
இரகசி யமல்ு லாதிாபய ற்ு சி ப்ு ாபடங்ு கள்ு ாமற்ு றம்ு ா
'பறதி்ு திமவ்ு ாபபர யாவிரலாற'ாரபாவ்ு றா
விரலாற்ு றாவி ஷயங்ு கள்ு .ாஎவக்ு கா800ா
டிவி டிகவளாஅனப்ு பமாறாஅவிர டம்ு ா



 றிரவவ்ு .ா'மிவ்ு சிாரம்ு ாஎப்ு படிா
ரவிவலபசிய்ு க றத'ாரபாவ்ு றாபவியா
இராணவிப்ு ாபடங்ு கள்ு ாய-டியப ல்ு ாமிகும்ு ா
ப ரபலமாவவவி.ாபார்ு வவியாளர்ு ாபதி ுபசிய்ு திா
விகப்ு ப வவாவி டாஎப்ு படிாஒருாகறிப்ு ப ட்ு டா
வடிரயாாமிகசி்ு ாசி றப்ு பாகாஅந்ு திதி்ு ாதவறவயா
வி ளக்ு கக றதாரபாவ்ு றாகருதி்ு தவரகள்ு ா
எவக்ு காவிந்ு திவிாறாஇருந்ு திவ.ாஎல்ு லாமாக,ா
இவணயதிளக்ு ாகாப்ு பகதி்ு தி லம்ு ாய-டியப லம்ு ா
6,000ாவடிரயாக்ு கவளாஇட்ு ரடாம்ு .ாஎங்ு களக்ு கா
72.3ாபார்ு வவிகளக்ு காரமல்ு ாக வடதி்ு திவ.ா

இந்ு திாஅரசிாங்ு காவடிரயாக்ு கவளாஇடதி்ு ா
பதிாடங்ு க யரபாதாஎவதாய-டியப்ு ாரசிவல்ு கள்ு ,ா
'வி ஷயாஅவடயாளப்ு ாபபாருதி்ு தவக'ாபசிய்ு யதி்ு ா
பதிாடங்ு க வ.ாபதி ப்ு பாளர்ு ாஎவிரரனம்ு ாதிங்ு கள்ு ா
பசிாந்ு திாவடிரயாக்ு கவளாஇகம்ு ரபாத,ாஅவவிா
ஊடகதி்ு தி ல்ு ாமுக்ு க யாவி ற்ு பவவப்ு ாபபாருளாகா
இருப்ு ப வ்ு ,ாஅவிர்ு கள்ு ாய-டியப வ்ு ாஇரதிாரபாவ்ு ற
ரவிறாவடிரயாக்ு கள்ு ாமுழவமயாகரவிா,ா
பகதி யாகரவிாாஇருக்ு க வ்ு றவவிாாஎவ்ு றாரதிடசி்ு ா



பசிால்ு லலாம்ு .ாஅரதிரபாவ்ு றாவடிரயாா
க வடதி்ு திால்ு ாஉள்ு ளடக்ு கப்ு ாபதி ப்ு பாளர்ு ா
மற்ு றவிருவடயாவடிரயாவவிக்ு ா
பகாடிக்ு கறிய டலாம்ு ,ாமுவறப்ு படியாவா
திவடக்ு கறிப்ு பாஒவ்ு வறயும்ு ாஅனப்ு பலாம்ு .ா

திவடக்ு கறிப்ு வபப்ு ாபபற்ு றால்ு ,ாநீங்ு கள்ு ா
பதி ப்ு பர வமப்ு ாபலதி்ு தி ற்ு கசி்ு ாபசில்ு லம்ு ாவிவரா
உங்ு கள்ு ாஅக்ு குண்ு ட்ு ாபட்ு டப்ு ாபகக றத.ா
பதி ப்ு பர வமப்ு ாபலதி்ு தி ல்ு ாஎதாசிட்ு டபர்ு விம்ு ,ாஎதா
இல்ு வலாஎவ்ு பதாபற்ு றியாவி வாக்ு கள்ு ாபலும்ு ா
வி வடய றக்ு கப்ு ாபகக வ்ு றவ.ாபதி ப்ு பர வமப்ு ா
பலம்ு ாஉங்ு கவளாவி கவி தி்ு திால்ு ாநீங்ு கள்ு ாஉங்ு கள்ு ா
அக்ு குண்ு கக்ு கதி்ு ாதி ரும்ு பலாம்ு .ாறவால்ு ா
உங்ு கள்ு ாசிட்ு டாஇடர்ு ப்ு பாகாநீங்ு கம்ு ாவிவராஅதா
கவறந்ு திாசிலவககளடவ்ு ாபசியல்ு பகக றத.ா
மூவ்ு றாமுவறாதிவடாவி தி க்ு கப்ு பட்ு கா
உங்ு களால்ு ாதிற்ு காப்ு பசி்ு ாபசிய்ு தபகாள்ு ளா
முடியவி ல்ு வலாஎவ்ு றால்ு ாஉங்ு கள்ு ாஅக்ு குண்ு ட்ு ா
நீக்ு கப்ு பகக றத.ாதிவடக்ு கறிப்ு பாவிந்ு திால்ு ,ா
அசி்ு சிமயதி்ு தி ரலரயாநீங்ு கள்ு ாமுவறயாவாசிட்ு டக்ு ா



கறிப்ு பபாவ்ு வறாஎதி ர்ு தி்ு திரப்ு பக்ு கா
அனப்ு பலாம்ு .ாஅந்ு திசி்ு ாசிமயதி்ு தி ல்ு ,ாஅவிர்ு கள்ு ா
பசிாந்ு திபமவக்ு ா றம்ு ாபசிாதி்ு தி வவாநீங்ு கள்ு ா
நீக்ு காதிதிால்ு ,ாஉங்ு கவளாஅவிர்ு கள்ு ாரகார்ு ட்ு கக்ு க
இழக்ு கலாம்ு .ா

பலநறாஉள்ு ளடக்ு கப்ு ாபதி ப்ு பாளர்ு கள்ு ாஎந்ு திா
ந கர்ு வமவயாஎங்ு கக்ு ாகண்ு டாலம்ு ,ாஅதா
ஏற்ு பகவரவிாபபாதமக்ு கள்ு ாகளதி்ு தி ல்ு ா
இருந்ு திாலம்ு ,ா(உதிாரணமாகாஅரசிாங்ு கா
வடிரயாபதி விாளர்ு கள்ு ாஒவ்ு வறப்ு ாபடமாகா
எகக்ு கம்ு ரபாதாஒருாவிவலதி்ு திளமும்ு ாஅவதிரயா
எகக்ு கலாம்ு )ாஅவதிாஉர வமாீறல்ு ாஎவ்ு றார்ு கள்ு ா
எவ்ு பதாநாவ்ு ாஎதி ர்ு பகாண்ு டாப ரசி்ு சி வவ.ா
பபரும்ு பாலாவாசிமயங்ு கள ல்ு ,ாஎவக்ு கதி்ு ா
திவடக்ு கறிப்ு பாவிந்ு ரதிரபாத,ாஉள்ு ளடக்ு கா
உர வமாயாருவடயதாஎவ்ு பதாபற்ு றிாஅந்ு திப்ு ா
பதி ப்ு பாளர்ு ாதிவிறாகக்ு ாகருதி ய ருக்ு கலாம்ு ,ா
அல்ு லதாஅவதிப்ு ாபயவ்ு பகதி்ு திாந ரந்ு திரா
உர வமவயாஅவிர்ு ாஅரசிாங்ு கதி்ு தி ற்ு கா



அள தி்ு தி ருக்ு கலாம்ு .ாரவிறாபசிாற்ு கள ல்ு ,ாஇவவிா
அபமர க்ு காஅரசிாங்ு கதி்ு தி வ்ு ாபவடப்ு பகள்ு .ா

நாவ்ு ாவடிரயாக்ு கவளாபவிள ய டாறரம்ு ப தி்ு திா
முதில்ு ாசி லாறண்ு ககளக்ு காஇந்ு திப்ு ாரபாமயாவ
உர வமரகாரல்ு கவளாஎதி ர்ு ாபகாள்ு விதி ல்ு ாஅதி க
ரநரதி்ு வதிசி்ு ாபசிலவிிிதி்ு ரதிவ்ு .ா2011ாஅளவி ல்ு ா
5,900ாவடிரயாக்ு களக்ு காவா325ாஉள்ு ளடக்ு கா
அவடயாளக்ு ாரகார க்ு வககள ல்ு ா
பவிற்ு றிகண்ு ரடவ்ு .ாஅவிற்ு றில்ு ாஇரண்ு கதிாவ்ு ா
உண்ு வமய ரலரயாபதி ப்ு பர வமாீறல்ு கள்ு .ா
திாய்ு லாந்ு வதிப்ு ாபற்ு றியா1927றம்ு ாறண்ு கப்ு ா
படம்ு ாஒவ்ு ற.ா1940இவ்ு ாவடம்ு ாகழமப்ு ாபடம்ு ா
மற்ு பறாவ்ு ற.ாபகாவடதிருபவிர்ு ா
கட்ு கப்ு பாட்ு கடவ்ு ாரசிர்ு ந்ு தாஇவணயக்ு ா
காப்ு பகதி்ு தி ல்ு ாஅதாவவிக்ு கப்ு பட்ு டிருந்ு தித.ா
ீதி யுள்ு ளாயாும்ு ாஇலவிசிம்ு ,ாபதிள விாவவவி.ா
எவதாமுடிுகவளாஎழதி ாஅபமர க்ு காஐக்ு க யா
நாட்ு காறவிணசி்ு ாரசிகர ப்ு பாளர்ு ாரடவி ட்ு ா
எபபர யரராுக்ு காஅனப்ு ப ரவவ்ு .ா



2011ாமுதில்ு ாஎவதாரசிவல்ு ,ாதிவடகள்ு ாஇவ்ு றிா
அவமதி ாபபற்ு றிருந்ு தித.ாஅவதிாமில்ு மயவ்ு ா
கணக்ு காரவார்ு ாபதிாடர்ு ந்ு தாபயவ்ு பகதி்ு தி ா
விந்ு திவர்ு .ா2014ா'பாப்ு ாரஹோப்ு ாக றிஸ்ு தமஸ்ு ா
சி றப்ு பாந கி்ு வி ல்ு 'ாஒருாசி க்ு கல்ு ாஏற்ு பட்ு டத.ா
ரஹோப்ு ாஇறந்ு திாப றக,ாவடிரயாாகம்ு பபவ வயா
நடதி்ு தி யவிர்ு ாஎங்ு களடவ்ு ாமுரண்ு பட்ு க,ா
ஒதி்ு தவிக்ு காமறதி்ு தாவி ட்ு டார்ு .ா'பாப்ு ாரஹோப்ு ா
க றிஸ்ு தமஸ்ு ாசி றப்ு பாந கி்ு ு'ாஅரசிாங்ு கதி்ு தி வ்ு ா
மிகப்ு ாபபர யாபசிலவி ல்ு ாவி யட்ு நாமிவ்ு ா
இராணவிதிளம்ு ாஒவ்ு றில்ு ா
எகக்ு கப்ு பட்ு டதிாய னம்ு ாஅரசிாங்ு கதி்ு தக்ு கா
விவரயுவறப்ு பட்ு டாஉர வமாமட்ு கரமாஉண்ு கா
எவ்ு றார்ு ாநடதி்ு தி யவிர்ு .ாஅரசிாங்ு கதி்ு தடவ்ு ா
அவிர்ு கள்ு ாபசிய்ு தபகாண்ு டாஅசில்ு ா
ஒப்ு பந்ு திதி்ு வதிாஎவ்ு வால்ு ாகண்ு டறியா
முடியவி ல்ு வல.ாஎவரவிாஅந்ு திாவடிரயாவவிா
நீக்ு க வி ட்ு ரடவ்ு .ா

2007இல்ு ாஎபபட்ு எப ள க்ு ஸ்ு ாரசிவவலா
உருவிாக்ு க யதி்ு தி மருந்ு தாமக்ு கள்ு ாஅவதிப்ு ா



பார்ு ப்ு பதி ல்ு ா207,066,021ாந மிடங்ு கவளசி்ு ாபசிலுா
பசிய்ு தி ருந்ு திவர்ு .ாஅதா394ாறண்ு காபார்ு வவி-
ரநரதி்ு தக்ு கசி்ு ாசிமம்ு .ாமுவ்ு வர்ு ாந லவிவறகள ல்ு ா
தூசுபடிந்ு தாக டந்ு திாவடிரயாக்ு களக்ு கா
இவி்ு விளுாரயாகம்ு ாக வடதி்ு தித.ா

எனத கணை்ு ணர்ு தி்ு  தவ 

டிசிம்ு பர ல்ு ாீண்ு கம்ு ாபதி ப்ு பர வமப்ு ாபலதி்ு தி ற்ு கா
எவ்ு வவாஅவிதி்ு திதாறசி்ு சிர யமாகாஇருந்ு தித.ா
இசி்ு சிமயம்ு ாசிார்ு லஸ்ு ாககவ்ு ஹம்ு ாதியார தி்ு திா
"நம்ு ப க்ு வகதி்ு ாது,ாகண்ு ணீர்ு தி்ு ாது"ாபடதி்ு வதிா
நாவ்ு ாபவிள ய ட்ு டதிற்ு கதி்ு ாதிவடக்ு கறிப்ு பா
அனப்ு பப்ு ாபட்ு டத.ாஎல்ு மஸ்ு ாதவி னவடயா
அிக யாகவதிவயயும்ு ,ாஅபமர க்ு காஐக்ு க யா
நாட்ு கக்ு கப்ு ாபலம்ு ாபபயர்ு ந்ு திவதியும்ு ாஜவ்ு ா
ரஹேக்ு மவ்ு ாஎவ்ு பவிர்ு ாஎகதி்ு தவரக்ு க,ாரதிசி யப்ு ா
பங்ு காசி்ு ாரசிவவிாஅவதிக்ு ாகாட்ு டியத.ாரதிசி யதி்ு ா
பதிாிில்ு நட்ு பதி்ு ாதிகவில்ு ாரசிவவிாஅந்ு திா
வடிரயாவவிக்ு ாகண வ மயப்ு ாபகதி்ு திாஎவக்ு கா
அனப்ு ப யத.ாநாவ்ு ா2008இல்ு ாறவ்ு வலவ ல்ு ா



அவதிாபவிள ய ட்ு ரடவ்ு .ாஅதிற்ு கா80,000ா
பார்ு வவிகள்ு ாக வடதி்ு தி ருந்ு திவ.ாரதிசி யப்ு ா
பங்ு காசி்ு ாரசிவவிாஅந்ு திப்ு ாபடதி்ு தி ற்ு காஒருா
பக்ு கதி்ு வதிாஉருவிாக்ு க ய ருந்ு தித.ாநாவ்ு ா
இவணயக்ு ாகாப்ு பகதி்ு தி ல்ு ாபவிள ய ட்ு டிருந்ு திா
ப ரதி வயசி்ு ாசுட்ு டிக்ு காட்ு டி,ாறசி ர யர்ு கள்ு ா
அவதிதி்ு ாதிங்ு கள்ு ாவிகப்ு பகள ல்ு ாபயவ்ு பகதி்ு திா
ரவிண்ு கம்ு ாஎவ்ு றாஊக்ு கப்ு பகதி்ு தி யத.ா

திவடக்ு கறிப்ு வபாஅனப்ு ப யவிர்ு ா
விாஷிங்ு டவவசி்ு ாரசிர்ு ந்ு திாஉயர்ு விர்ு க்ு கப்ு ா
பபண்ு மண .ாதியார ப்ு பாளர வ்ு ாமகள்ு ாஅவிர்ு .ா
தியார ப்ு பாளர்ு ாஇறந்ு திாப றகாகழமதி்ு வதிா
நடதி்ு தி விந்ு திார்ு .ாநாங்ு கள்ு ா'ஒருாரமாசிமாவா
ப ரதி வயாறவ்ு வலவ ல்ு ாஇட்ு காஅந்ு திப்ு ா
பவடப்ு வபக்ு ாபககதி்ு தவி ட்ு ரடாம்ு ,ாரதிசி யப்ு ா
பங்ு காசி்ு ாரசிவவிாநடதி்ு தம்ு ாகாட்ு சி யகங்ு கள ல்ு ா
மட்ு கரமாஅதாகாட்ு கவிதிற்ு கர யத,ாநாவ்ு ா
றவ்ு வலவ ல்ு ாஇலவிசிமாகாஅவதிதி்ு ாதிருவிதிவ்ு ா
மூலம்ு ாரதிசி யப்ு ாபங்ு காசி்ு ாரசிவவிய வ்ு ாபணதி்ு வதி



நாவ்ு ாஎகதி்ு தக்ு ாபகாள்ு க ரறவ்ு 'ாஎவ்ு றாகற்ு றம்ு ா
சிாட்ு டிவார்ு .ா

நாவ்ு ாபடதி்ு தி வ்ு ாமுடிவி லள்ு ளாநவ்ு றி றவலா
கவிவமாகப்ு ாபார்ு தி்ு ரதிவ்ு .ாஅதா
ககவ்ு ஹமிவால்ு ாஇயக்ு க ,ாதியார க்ு கப்ு ாபட்ு கா
ரதிசி யப்ு ாபங்ு காசி்ு ாரசிவவிய வால்ு ா
"விிங்ு கப்ு பட்ு டத"ாஎவ்ு றா றியத.ாநாவ்ு ா
பதி ப்ு பர வமப்ு ாபலதி்ு தி வ்ு ாறவணவயாஏற்ு ற,ா
ய-ட்ு யப லம்ு ,ாஇவணயக்ு ாகாப்ு பகதி்ு தி லம்ு ாஅந்ு தி
வடிரயாவவிப்ு ாபபாதமக்ு கள்ு ா
பார்ு க்ு காவிண்ு ணம்ு ாநீக்ு க வி ட்ு ரடவ்ு .ாஏரதினம்ு ா
திவிறிருப்ு ப வ்ு ாமவ்ு வ க்ு கமாறம்ு ாரகட்ு கக்ு ா
பகாண்ு ரடவ்ு .ாறய னம்ு ாகலக்ு கமவடந்ு ரதிவ்ு .ா

ககவ்ு ஹம்ு ாபபராடக்ு ாஷவ்ு ஸ்ு ாஅரமசிாவ்ு ா
விாய லாகாஇரதிாவடிரயாவவிாவி ற்ு றவிந்ு திவதிா
கவிவ தி்ு ரதிவ்ு .ாறகரவிாநாவ்ு ாஅதி மருந்ு தாஒருா
ப ரதி வயாவிாங்ு க ரவவ்ு .ாப றகாரதிசி யக்ு ா
காப்ு பகதி்ு தி வ்ு ாரடவி ட்ு ாஎபபரரரராுக்ு காஒருா
கறிப்ு பாஅனப்ு ப ரவவ்ு .ாஅவிர்ு ாஅவதிா



தி வரப்ு படப்ு ாப ர ுக்ு காஅனப்ு ப வார்ு ாரபாலம்ு ,ா
ஏபவவ ல்ு ாஏறதி்ு திாிாஒருாவிாரதி்ு தி ற்ு கப்ு ாப வ்ு ா
மூதி்ு திாரசிகர ப்ு பாளர டமிருந்ு தாஒருாகடிதிம்ு ா
விந்ு தித.ாரதிசி யப்ு ாபங்ு காசி்ு ாரசிவவிய வ்ு ா
ஒப்ு பந்ு திதி்ு தி வ்ு ாநகல்ு ாஒவ்ு வறாஅவிர்ு ாஎவக்ு கா
அனப்ு ப ய ருந்ு திார்ு .ாஅதா'விாடவகக்ு கதி்ு ா
திருவிதிற்ு காவாஒருாபவடப்ு பாஎவ்ு றம்ு ா
தியார ப்ு பாளருக்ு காஅப்ு ாபவடப்ு ப வ்ு ீதா
எவி்ு ுர வமயும்ு ாஇல்ு வல'ாஎவ்ு றம்ு ாபதிள விாகக்ு ா
 றியத.ாஅதாமட்ு கமல்ு ல,ாதியார ப்ு பக்ு ாகழமம்ு ா
325,000ாடாலர்ு ாமக்ு கள்ு ாவிர ப்ு பணதி்ு தி மருந்ு தா
இந்ு திப்ு ாபடதி்ு வதிதி்ு ாதியார க்ு கா
அள தி்ு தி ருப்ு பதிாகும்ு ,ாஅதிற்ு காஅபமர க்ு கவ்ு ா
எக்ு ஸ்ு ப ரஸ்ு -இடமிருந்ு தாபகாவடயும்ு ா
திரப்ு பட்ு டதிாகும்ு ா றியத.ாறவால்ு ாஅவிர்ு கள்ு
இவதிாஅரமசிாவ ல்ு ாவி ற்ு றரதிாகா
பதி ப்ு பர வமவயயும்ு ாவவிதி்ு தக்ு ாபகாண்ு கா
விருமாவம்ு ாபபற்ு றார்ு கள்ு .ா

அதிாவித,ாபதி ப்ு பர வமாஎவ்ு பரதிாஇதி ல்ு ா
இல்ு வல.ாஅவிர்ு கள்ு ாஎவக்ு காஅனப்ு ப யா



திவடக்ு கறிப்ு பாபவிற்ு றம்ு ாபசில்ு லாதிதம்ு ாறகம்ு .ா
ய-ட்ு யப்ு ாஅவிர்ு களதாபதிாடக்ு கதி்ு ா
திவடயாவணவயாஏற்ு கமுவ்ு பா
தியார ப்ு பாளர்ு கள்ு ாபபாய்ு சி்ு சிாவ்ு றக்ு ா
கற்ு றதி்ு தி வ்ு கி்ு ாதிாங்ு கள்ு திாவ்ு ாபடதி்ு தி வ்ு ா
ரநர்ு வமயாவாபசிாந்ு திக்ு காரர்ு கள்ு ாஎவ்ு றா
உறதி யள தி்ு தி ருந்ு திவர்ு .ாதிவிறாவா
திவடயாவணாஅனப்ு ப வால்ு ாஅவிர்ு களக்ு கா
சிட்ு டபர்ு விாதிண்ு டவவாவிிங்ு கப்ு பகம்ு ாஎவ்ு றா
பதிர யும்ு ாஎவ்ு றாஉறதி பமாிிா றிய ருந்ு திவர்ு .ா
நாவ்ு ாபதி ப்ு பர வமவயாீறக ரறவாாஎவ்ு பவதிா
அறியாஅவிர்ு கள்ு ாஐந்ு தாசிர பார்ு ப்ு பக்ு ா
கட்ு டங்ு கவள,ாஒவி்ு பவிாவ்ு றம்ு ாீறவலா
உறதி ப்ு பகதி்ு தக றதிாாஎவ்ு றாரநாக்ு கா
ரவிண்ு கம்ு .ாஒருரவிவளாஅவிர்ு கள்ு ா
முட்ு டாள்ு களாகாஇருக்ு கலாம்ு .ாறவால்ு ா
எவ்ு வவக்ு ாகற்ு றவிாள ாஎவக்ு  றிாமிகந்ு திா
பதிால்ு வலாபகாகதி்ு தவி ட்ு டவர்ு .ாஅததிாவ்ு ா
மிகும்ு ாரமாசிம்ு .ா



எவக்ு காஒப்ு பந்ு திதி்ு வதிாஅள தி்ு திரதிாக,ாரதிசி யக்ு ா
காப்ு பகம்ு ாஒருாஉயர்ு பதிள ுாவடிரயாக்ு ா
ரகாப்ு ப வவாஅனப்ு பவிதிாகும்ு ா றிவர்ு .ா
நாவ்ு ாய-ட்ு யப்ு ,ாஇவணயாறவிணக்ு காப்ு பகா
வடிரயாக்ு கவளாமறபதி வி ட்ு ரடவ்ு .ாஅரமசிாவ்ு ா
டிவி டிவயயும்ு ாபதி வி ட்ு ரடவ்ு .ாரதிசி யக்ு ா
காப்ு பகதி்ு தி மருந்ு தாவிந்ு திாவிட்ு டியக்ு க ய ல்ு ா28ா
ந மிடா163ாஜிகாவபட்ு ாரகாப்ு பாகாஅந்ு திாவடிரயாா
மிகசி்ு ாசி றந்ு திாந வலய ல்ு ாஇருந்ு தித.ாஅவதியும்ு ா
பதி வி ட்ு ரடவ்ு .ாசுருக்ு கப்ு படாதிாஉயர்ு பதிள ுா
வடிரயாாரகாப்ு ப மருந்ு தா276ா
ந வலப்ு படங்ு கவளாஎகதி்ு தப்ு ாபதி ப்ு பர வமா
அற்ு றாஇருப்ு பப்ு ாபடங்ு களாகாபவிள ய ட்ு ரடவ்ு .ா
அதாரதிசி யக்ு ாகாப்ு பகதி்ு தி வ்ு ாபண யாளர்ு க்ு கா
ஒருாபதி ய,ாறர்ு விந்ு திரும்ு ாபயவ்ு பாடாகதி்ு ா
ரதிாவ்ு றியத.ாநாவ்ு ாபதிாடர்ு ந்ு தாரதிசி யக்ு ா
காப்ு பகதி்ு தடவ்ு ாபண ாபர ந்ு தாவிருக ரறவ்ு .ா
அவிர்ு கள்ு ாதி வரப்ு படதி்ு தி மருந்ு தா
கண வ ப்ு பகதி்ு தி யாபார்ு வவி-நகல்ு கவளா
ரமலம்ு ாஎவக்ு கதி்ு ாதிருவிதிாகக்ு ா றியுள்ு ளவர்ு .ா



பதி ப்ு பர வமாஎவ்ு பதாஒருாபவியாப ரசி்ு சி வவ,ா
ஓர்ு ாஇருதிரப்ு பாஉடவ்ு பாக,ாஅதி ல்ு ா
பசிாந்ு திக்ு காரர்ு கள வ்ு ாஉள்ு ளடக்ு கதி்ு வதிாஅதி்ு தா
ீறிப்ு ாபயவ்ு பகதி்ு தி தி்ு ாதிவிறிவிப்ு பதிாகப்ு ா
பலரபர்ு ாந வவக்ு க றார்ு கள்ு .ாபதி ப்ு பர வமா
விிக்ு ககள ல்ு ாஎவதாஅனபவிம்ு ாபலரபர்ு ா
திங்ு களக்ு கசி்ு ாபசிாந்ு திமில்ு லாதிா
உள்ு ளடக்ு கதி்ு தி ற்ு காஉர வமாரகாருக றார்ு கள்ு ா
எவ்ு பரதி.ாஎவரவிாஅவிர்ு கள வ்ு ாஉர வமா
ரகாரல்ு கள்ு ,ாகறிப்ு பாகாஅதாஅரசிாங்ு கதி்ு தி வ்ு ா
பண யாகாஇருந்ு திால்ு ,ாநண்ு ணாய்ு ுக்ு கா
உட்ு பகதி்ு திப்ு படாரவிண்ு கம்ு .ா

காங்ு க ரஸ்ு  ரிரவவிய ன்ு  'திு்ு தசியலான' 
வீடிரயா காி்ு ிகம்ு  

நாவ்ு ாஉண்ு வமய ல்ு ாஎபபட்ு எப ள க்ு ஸல்ு ா
தி ரும்ு பசி்ு ாரசிர்ு ந்ு ரதிவ்ு .ாவடிரயாாதவறய ல்ு ா
எவதாபதிாடக்ு காறர்ு விம்ு ாகாங்ு க ரஸவ்ு ா
(ரபரவவிய வ்ு )ாநடப்ு பகள ல்ு ாஇருந்ு தித.ாஜாவ்ு ா
பபாரடஸ்ு டாாுக்ு காகப்ு ாபண ாபர ந்ு திாரபாத,ா



இரண்ு டாண்ு ககள்ு ாவிவராஎல்ு லாக்ு ாகாங்ு க ரஸ்ு ா
நடப்ு பகவளயும்ு ாறவ்ு வலவ ல்ு ாஒமபரப்ு பதி்ு -
திரமாவாவடிரயாக்ு களாகாபவிள ய டாஒருா
தி ட்ு டதி்ு வதிாரமற்ு பகாண்ு ரடவ்ு .ாஅவதிா'ஐ-
ஸ்ு ரபவ்ு 'ா( - )ாeye span எவ்ு றாஅவிதி்ு ரதிவ்ு .ாஇந்ு திா
தி ட்ு டதி்ு வதிாவிமயுறதி்ு தி ாஅவவிதி்ு திவலவிர்ு ா
நாவ்ு சி ாபபரலாசி க்ு காஅறிக்ு வககள்ு ா
அனப்ு ப ரவவ்ு .ாரபரவவிய வ்ு ாபண யாளர்ு ா
கழவவியும்ு ாபலமுவறாசிந்ு தி தி்ு ரதிவ்ு .ா

2010இல்ு ாரபரவவிய ல்ு ாபபரும்ு பாவ்ு வமாபபற்ு ற
உள்ு விந்ு திாகடியரசுக்ு ாகட்ு சி ய வர டம்ு ாரபரவவிா
வடிரயாவவிாறவ்ு வலவ வ்ு ாபவிள ய டாஉதிவி ா
பபற்ு ரறவ்ு .ாஅவவிதி்ு திவலவிர்ு ாஜாவ்ு ா
ரபாபயவர்ு ாதிவதாமுதில்ு ாநாள்ு ா
பண ய வ்ு ரபாரதி,ாஅவவிய வ்ு ா
ரமல்ு வி சிாரவணக்ு ாகழுக்ு காஅவிர்ு கள வ்ு ா
முழவமயாவாரசிகர ப்ு வபாறவ்ு வலவ ல்ு ா
இகவிதிற்ு காஉதிவி ாபசிய்ு யரவிண்ு கம்ு ாஎவ்ு றா
எவக்ு கக்ு ாகடிதிம்ு ாஅனப்ு ப வார்ு .ாநடப்ு பகள்ு ா
முடிந்ு திுடரவ,ாநடப்ு பகவளயும்ு ாஎழதி்ு தக்ு ா



கறிப்ு பகவளயும்ு ாஎவக்ு காஅவிர்ு கள்ு ா
அனப்ு பமாறாபசிய்ு ரதிவ்ு .ாபலரவிறிடங்ு கள ல்ு ா
உயர்ு பதிள ுவடயாவடிரயாக்ு கவளாஎப்ு படிப்ு ா
பதி வி டாரவிண்ு கபமவ்ு றாஅவிர்ு களக்ு கக்ு ா
கற்ு ப தி்ு திதாமட்ு கமல்ு ல,ாரகட்ு கா
இயலாதிவிர்ு களக்ு பகவாஎழதி்ு தக்ு கறிப்ு பகள்ு ா
ரசிர்ு ப்ு பதிற்ு கம்ு ாகற்ு றக்ு ாபகாகதி்ு ரதிவ்ு .ாறக,ா
ரபரவவிய வ்ு ாந கி்ு ுகள்ு ாஎல்ு லாவிற்ு றிற்ு கம்ு ா
முதிவ்ு முதிலாகாஓர்ு ாஉயர்ு திரப்ு பதி ுாஎங்ு கள டம்ு
இருந்ு தித.ா

அவவிய வ்ு ாரமல்ு வி சிாரவணக்ு ாகழவி வ்ு ா
ரசிகர ப்ு பகவளயும்ு ாநாவ்ு ாபார்ு ப்ு பதிற்ு கப்ு ா
ரபரவவியுடவ்ு ாஎவதாஒப்ு பந்ு திம்ு ா
அனமதி தி்ு தித.ாறவால்ு ாஅவவிய வ்ு ா
ஒமபரப்ு பாஅரங்ு க ற்ு கசி்ு ாபசிவ்ு றாஅவிர்ு கள்ு ா
உதிவி வயக்ு ாரகட்ு டரபாத,ாஅவிர்ு களக்ு கா
ரவிறபலாமுக்ு க யப்ு ாபண கள்ு ாஇருப்ு பதிாகக்ு ா
 றிவார்ு கள்ு .ாநாரவாதிகவிவலப்ு ா
படிபயகதி்ு தக்ு ாபகாள்ு ளாமுவ்ு விந்ு ரதிவ்ு .ா
றவால்ு ாதிகவில்ு கள்ு ாபதிாிில்ு முவறா



விடிவிதி்ு தி ல்ு ாஇருப்ு பதிாகும்ு ாநாவ்ு ாஅவதிப்ு ா
படிக்ு காஇயலாபதிவ்ு றம்ு ா றிவர்ு .ாபகாஞ்ு சிம்ு ா
பகி்ு ந்ு திாரபசி யாப றக,ாகமிட்ு டிதி்ு ாதிவலவிர்ு ா
பதிாவலரபசி ய ல்ு ாஅவிதி்ு திாப வ்ு வர்ு ,ாநாவ்ு ா
படிக்ு காஇயலமாாஎவ்ு றாஅறிவிதிற்ு காகாஎவக்ு கா
ஒருாரசிாதிவவவிட்ு டிவவாஅனப்ு பவிதிாகக்ு ா
 றிவர்ு .ாவடிரயாக்ு கவளப்ு ாபபாறதி்ு திவிவர,ா
அவிர்ு களதாவிட்ு ககவளப்ு ாபடிக்ு காமுடியாதிா
அளுாமுட்ு டாள்ு ாஅல்ு லாநாவ்ு !ா

அகதி்ு தாநடந்ு திதாஒருாரவிடிக்ு வக.ாரபரவவிா
ஒமபரப்ு ப,ாஎபபடரல்ு ாஎக்ு ஸ்ு ப ரஸ்ு ாவிாய லாகா
ஒருாஇவணப்ு ப வயா(வபண்ு டவர)ாஎவக்ு கா
அனப்ு ப யத.ாஅதி ல்ு ா50ாப்ு ளூ-ரராடிவி டிா
விட்ு ககள்ு ாஇருந்ு திவ.ாதி றந்ு தாபார்ு தி்ு திால்ு ,ா
எவக்ு கதி்ு ாரதிவவியாவாரபரவவிா
ரமல்ு வி சிாரவணக்ு ாகழுக்ு காவாதிகவில்ு கள்ு ா
மட்ு கமல்ு ல,ாஒமபரப்ு பதி்ு ாதிரதி்ு தி ல்ு ா600ா
மண ரநரதி்ு தக்ு காரமலாவாஎல்ு லாசி்ு ா
சிமுதிாயங்ு களக்ு கம்ு ாரதிவவியாவாதிகவில்ு கள்ு ா
இருந்ு திவாஎவ்ு றாரதிாவ்ு றியத.ா



நாவ்ு ாஉடரவாஓடிப்ு ரபாய்ு ாறறாப்ு ளூ-ரரா
ரீடர்ு கவளாவிாங்ு க ாஎவதாரமக்ு -படஸ்ு க்ு டாப்ு ா
கண வ யுடவ்ு ாஇவணதி்ு ரதிவ்ு .ாதிகவில்ு கவளா
ஒருரநரதி்ு தி ல்ு ாறறாவிட்ு ககள்ு ாவதிம்ு ா
படிபயகதி்ு ரதிவ்ு .ாஇவணப்ு ப வயாஅவ்ு றிரரவிா
 ர யர்ு ாவிிியாகாவிாஷிங்ு டனக்ு கா
அனப்ு ப வி ட்ு ரடவ்ு .ாபதிாடர்ு பாளர டம்ு ாமறநாள்ு
ரபசி ,ாநவ்ு றிா றி,ாரமலம்ு ாஅவிர்ு கள டம்ு ாதிகவில்ு
இருக்ு க றதிாாஎவ்ு றாரகட்ு ரடவ்ு .ா"றம்ு ,ா
எங்ு கள டம்ு ாஇதமாதி ர ாஏராளமாகாஇருக்ு க றத.
இவ்ு பவாவ்ு றாரவிண்ு கமா?ா"ாறகரவிாஎவக்ு கா
மற்ு பறாருாஇவணப்ு ப வயாஅனப்ு ப வர்ு .ா

அந்ு திக்ு ாரகாவடாமுழவிதம்ு ாஅவிர்ு கள்ு ாரமலம்ு ா
ரமலம்ு ாஇவணப்ு ப கவளாஅனப்ு ப க்ு ா
பகாண்ு ரடாஇருந்ு திவர்ு .ாநாவ்ு ாஅவிற்ு வறப்ு ா
படிபயகதி்ு தக்ு ாபகாண்ு காதி ருப்ு ப ா
அனப்ு ப ரவவ்ு .ாவிாஷிங்ு டனக்ு காரநர ல்ு ா
பசிவ்ு றாஅவிர்ு கள டம்ு ாரவிறாஏதிாவிதா
இருக்ு க றதிாாஎவ்ு றாரகட்ு ரடவ்ு .ாஅவிர்ு களதா
கருவி யகக்ு ககள வ்ு ாப வ்ு வால்ு ாஏராளமாவா



விட்ு டியக்ு க கள்ு ாஉள்ு ளவாஎவ்ு றாபதிர ந்ு தித.ா
எவரவிாஎபபட்ு எக்ு ஸ்ு ாகவடய மருந்ு தாசி ப்ு பம்ு ா
கட்ு கம்ு ாஒட்ு ககளம்ு ாபபட்ு டிகளம்ு ாவிாங்ு க ா
எல்ு லாவிற்ு வறயும்ு ாரர-பர்ு வ்ு ாகட்ு டடதி்ு தி வ்ு ா
ந லவிவறக்ு கக்ு ாபகாண்ு கவிந்ு தா
அனப்ு பவிதிற்ு காகப்ு ாபபாதி யாகக்ு ாகட்ு டிா
வவிதி்ு ரதிவ்ு .ா

இந்ு திக்ு ாரகாவடய வ்ு ாமுடிுக்ு கள்ு ாகாங்ு க ரஸ்ு ா
நடப்ு பகள வ்ு ா14,000ாமண ரநராவடிரயாக்ு கள்ு ா
எவ்ு வ டம்ு ாஇருந்ு திவ.ாப றகாநாவ்ு ா
முவ்ு ரவாக்ு க சி்ு ாபசில்ு லரவிண்ு டியா
தி ட்ு டங்ு கவளப்ு ாபற்ு றிாவி விாதி க்ு காரபரவவிதி்ு ா
திவலவிர வ்ு ாபபாத-றரலாசிகவரசி்ு ாசிந்ு தி க்ு கா
ரவிண்ு டிாஏற்ு பட்ு டத.ாரபரவவிவயதி்ு ா
திவலநகர வ்ு ாந லவிவறப்ு ாபகதி ாய மருந்ு தாசி -
ஸ்ு ரபனக்ு கம்ு ,ாப றகாஇவணய-2ாரபக்ு -
ரபானக்ு கம்ு ா2.4ாஜிகாவபட்ு ாவலவால்ு ா
இவணக்ு க வ்ு றாதி ட்ு டதி்ு வதிாமுவ்ு வவிதி்ு ரதிவ்ு .ா
இதாஒரரசிமயதி்ு தி லாவா48ாநடப்ு பகவளாஒரரா
ரநரதி்ு தி ல்ு ாரநரவலயாகாநாகாமுழவிதிற்ு கம்ு ா



ஒமபரப்ு பதி்ு -திரதி்ு தி ல்ு ாவடிரயாாவிாய லாகப்ு ா
பரப்ு பாஅனமதி தி்ு தி ருக்ு கம்ு .ாஅரதிசிமயம்ு ா
இவணயக்ு ாகாப்ு பகம்ு ,ாய-ட்ு யப்ு ,ாஉள்ு நாட்ு கசி்ு ா
பசிய்ு தி ாந வலயங்ு கள்ு ,ாப றர்ு ாயாவிருக்ு கம்ு ா
காங்ு க ரஸவ்ு ாபசியல்ு முவறகள்ு ா
க வடதி்ு தி ருக்ு கம்ு .ா

ப றாரநாக்ு கங்ு களக்ு காகாவவிதி்ு தி ருந்ு தி்ு ா42,000ா
டாலர்ு ாபணதி்ு வதிாந யமிக்ு கப்ு பட்ு டா
விவ்ு பபாருள்ு ாகறியாக்ு க கள்ு ,ாஈதிர்ு பவட்ு ா
ஸ்ு வி சி்ு சுகள்ு ாீதாபசிலவிிிதி்ு ரதிவ்ு .ா
எல்ு லாவிற்ு வறயும்ு ாஅகக்ு க ல்ு ாஅகக்ு க ாஅந்ு திா
அவமப்ு ப வ்ு ாந ிற்ு படங்ு கவளாஎகதி்ு தக்ு ா
பகாண்ு ரடவ்ு .ா"இபதில்ு லாம்ு ாஅரசிாங்ு கதி்ு தி ற்ு கா
ஒருாபசிலும்ு ாவவிக்ு காத,ாவிவ்ு பபாருள்ு ா
ஏற்ு பகவரவிாஉள்ு ளததிாவ்ு ,ாஇந்ு திாஎல்ு லாா
வி ஷயங்ு கவளயும்ு ா90ாநாட்ு கள ல்ு ாபசியற்ு படா
வவிக்ு கலாம்ு "ாஎவ்ு றாவி ளக்ு க ரவவ்ு .ாஅதா
பயவ்ு பகதி்ு திப்ு படதி்ு ாதியாராகாஇருந்ு தித.ா



ரபரவவிாஒமபரப்ு பாந வலயதி்ு தி மருந்ு தாவிரும்ு
வடிரயாக்ு கள ல்ு ாஉள்ு விரும்ு ாஎவபபர்ு கவளா
இவணக்ு கக்ு  டியாஇடமாவாஅபமர க்ு கதி்ு ா
திவலநகராஅடிதி்ு திளதி்ு தி வ்ு ாமிகசி்ு ாசிர யாவா
இடமும்ு ாஎங்ு களக்ு கதி்ு ாபதிர யும்ு .ாஎங்ு கள்ு ா
சிந்ு தி ப்ு பா2011ாபசிப்ு டம்ு பர ல்ு ாந கிாஇருந்ு தித.ா
நாம்ு ாஇவிற்ு வறபயல்ு லாம்ு ா2012ாஜவவிர ா
அளவி ல்ு ாஇயக்ு காமுடியும்ு ாஎவ்ு றாபண யாளர்ு ா
கழுக்ு கக்ு ா றிரவவ்ு .ாஅதாகாங்ு க ரஸவ்ு ா
இரண்ு டாவிதா ட்ு டம்ு ாபதிாடங்ு கம்ு ாரநரம்ு .ா
திங்ு கள்ு ாதிவலவிர வ்ு ாஇயக்ு கமிக்ு கா
திவலவமக்ு கி்ு ாமுவ்ு ரவற்ு றதி்ு தி வ்ு ாமிகப்ு ாபதி யா
யுகதி்ு தி ல்ு ாநவியும்ு ாரநரமும்ு ாறகம்ு .ாஅவவிா
அதி -ப ர தி றவ்ு ாவடிரயாக்ு கவளா
அபமர க்ு காவி வ்ு ாபசிய்ு தி ாயவறகளக்ு கள்ு ா
ரநரடியாகக்ு ாபகாண்ு கவிந்ு திால்ு ாஅவவிா
உள்ு நாட்ு டிவ்ு ாஒவி்ு பவிாருாபதிாவலக்ு ாகாட்ு சி ா
ந வலயதி்ு தி மருந்ு தம்ு ாஒள பரப்ு பாகம்ு .ாஇத,ா
"ஓர்ு ாஅரசு-திவ யார்ு ா ட்ு க,ாயாவிருக்ு கம்ு ா
இலாபகரமாவத"ாஎவ்ு றாபதிர வி தி்ு ரதிவ்ு .ா



அலவிமல்ு ாஇருந்ு திரபாத,ாஅவவிய வ்ு ா
ஒமபரப்ு பந வலயம்ு ாகாங்ு க ரஸவ்ு ாஎல்ு லாா
றவிணங்ு கவளயும்ு ாதிவிறதிலாகா
அனப்ு ப வி ட்ு டதாஎவ்ு றாதிவ யாக,ா
அவவிதி்ு திவலவிர வ்ு ாபண க்ு கிாமிடம்ு ா
கறிப்ு ப ட்ு ரடவ்ு .ாநாவ்ு ாஒருாதிவ நபர்ு ாகழவிாகா
ரவிவலாபசிய்ு தாவிந்ு ரதிவ்ு ாஎவ்ு றாந வவதி்ு திா
அவிர்ு களக்ு காஇதாஒருாறசி்ு சிர யமாகா
இருந்ு தித.ாநமக்ு க வடய ல்ு ாமுவறயாவா
பசியல்ு பகாஉடவ்ு படிக்ு வகாஇல்ு லாதிதிாலம்ு ,ா
திகவில்ு கள்ு ாஅரசி வ்ு ாரவிவலகள்ு ,ாஅவவிா
பபாதக்ு களதி்ு தி ல்ு ாஉள்ு ளவவிாஎவ்ு பதிாலம்ு ,ா
நாவ்ு ாஇவிற்ு வறப்ு ாபதி வி ட்ு டால்ு ாயாருக்ு ரகனம்ு ா
ஏதிாவிதாமறப்ு பாஇருக்ு கக்ு  கமாாஎவ்ு றா
ரகட்ு ரடவ்ு .ாநாவ்ு ாஅவிர்ு களக்ு காகசி்ு ாபசிய்ு திா
அகக்ு க வ்ு ாந ிற்ு படங்ு கவளயும்ு ,ாஅந்ு திா
அவமப்ு பப்ு ாபற்ு றியாவி ர விாவாபடங்ு கவளயும்ு ா
அட்ு டவிவணகவளயும்ு ாஅவிர்ு கள டம்ு ா
வி ட்ு கவிந்ு ரதிவ்ு .ா



பண வி கபாகாரவிடிக்ு வகதிாவ்ு .ாகாங்ு க ரஸவ்ு ா
நலகம்ு ாமிகாவி ர விாவா(வி வலயுயர்ு ந்ு தி)ா
றடிரயா-வடிரயாாவிசிதி வயாவிர்ு ஜவ யாவி ல்ு ா
வவிதி்ு தி ருந்ு திார்ு கள்ு .ாஅவவிய வ்ு ாஒமபரப்ு பா
ந வலயதி்ு தி லம்ு ,ாந ர்ு விாகாஅதி காரதி்ு தி லம்ு ா
அதி கமாவாபண யாளர்ு கள்ு ாஇருந்ு திவர்ு .ா
நலகப்ு ாபண யாளர்ு ாபதிாகதி ய வர்ு ா
இபதில்ு லாம்ு ாஅவிர்ு களவடயாபண ,ா
காலப்ு ரபாக்ு க ல்ு ாஅவிர்ு கள்ு ாஇவிற்ு வறசி்ு ா
பசிய்ு தி ருப்ு பார்ு கள்ு ாஎவ்ு றாஉறதி யாகக்ு ா
கருதி வார்ு கள்ு .ாஅல்ு லதாபசிய்ு யதி்ு ா
பதிாடங்ு க வி ட்ு டால்ு ாஅவதிாநவ்ு றாகசி்ு ாபசிய்ு யப்ு ா
ரபாக றார்ு கள்ு .ாஎவி்ு விாறாய னம்ு ,ாநாவ்ு ாஅவதிசி்ு
பசிய்ு விவதிாஅவிர்ு கள்ு ாவி ரும்ு பவி ல்ு வலாஎவ்ு றா
பதிள விாக யத.ா

றகரவிாமுழவமயாகாஇவி்ு ரவிவலய மருந்ு தா
எவ்ு வவாநீக்ு க வி ட்ு டார்ு கள்ு .ாகாங்ு க ரஸ்ு -நபர்ு ா
லங்ு ரவ்ு ,ாஅவவிாந ர்ு விாகக்ு ாகழவி வ்ு ாதிவலவிர்ு .
எவக்ு காஇவ ரமல்ு ாதிகவில்ு கள்ு ாதிரக்ு  டாதா
எவ்ு றாஓர்ு ாறவணாப றப்ு ப தி்ு திார்ு .ாநலகம்ு ,ா



மிகும்ு ாரமாசிமாவாகி்ு -அவலவிர வசிா
ஒமபரப்ு பதி்ு ாதர்ு வவிாந றவி ,ாமுழசி்ு ாரசிகர ப்ு பம்ு ா
பபாதவி ல்ு ாஎவிருக்ு கம்ு ாக வடக்ு காமல்ு ாபசிய்ு யா
மிகந்ு திாமுயற்ு சி ாஎகதி்ு தக்ு ாபகாண்ு டத.ாமுவ்ு பா
அவிர்ு கள்ு ாபசிய்ு திவதிவி டா(அவிர்ு கள்ு ாஒவ்ு றரமா
பசிய்ு யவி ல்ு வல)ாஇதாபரவிாய ல்ு வலா
எவ்ு றாலம்ு ாமிகாரமாசிமாகதி்ு திாவ்ு ாஇருந்ு தித.ா
எவக்ு காரவிவலய ல்ு வல.ாஒருாவிவ்ு பபாருள்ு ா
பதிாகப்ு பதிாவ்ு ாஇருந்ு தித.ாஅதாஉள்ு ளூர்ு ா
இவணயசி்ு ாசுிற்ு சி க்ு ாகவி யமல்ு ாறறா
றண்ு ககள்ு ாகிிதி்ு தசி்ு ாரசிர்ு க்ு கப்ு பட்ு டத.ா
எவி்ு விளுாவண்ு !ா

ரபரவவிாந ர்ு விாகக்ு ாகழுக்ு காவா
விிக்ு கறிஞர்ு கவளாநாவ்ு ாசிந்ு தி க்ு காரநர்ு ந்ு திதம்ு ா
ஒருாஅபதி்ு திமாவாவி ஷயம்ு .ாநாவ்ு ாஏற்ு பகவரவிா
பபற்ு றாதிகவிவலப்ு ாபயவ்ு பகதி்ு திலாம்ு ,ாறவால்ு ா
எந்ு திக்ு ாகழவி வ்ு ாவடிரயாவவிாபவிள ய கம்ு ா
முவ்ு பம்ு ாஅந்ு திக்ு ாகழவி வ்ு ாதிவலவிர்ு ா
அனமதி வயப்ு ாபபறரவிண்ு கம்ு ாஎவ்ு பதிற்ு காஓர்ு ா
ஒப்ு பந்ு திம்ு ாஎழதிலாம்ு ாஎவக்ு ா றிதி்ு ாதிாவளா



எகதி்ு திவர்ு .ாஅவிர்ு கள்ு ாஅந்ு திாஒப்ு பந்ு திதி்ு தி ல்ு ா
நாவ்ு ாவகபயழதி்ு தி டாரவிண்ு கம்ு ாஎவா
வி ரும்ு ப வர்ு .ாநாவ்ு ாமறதி்ு தவி ட்ு ரடவ்ு .ா

எவதா14,000ாமண ரநராவடிரயா,ாஇப்ு ரபாதா
இவணயக்ு ாகாப்ு பதி்ு தி ல்ு ாபதி்ு தி ரமாகாஉள்ு ளத.ா
வடிரயாக்ு கள வ்ு ாஊரடாபசிவ்ு றா6390ா
நடப்ு பகளக்ு காரமற்ு கறிப்ு பகவளயும்ு ா
இட்ு கள்ு ரளவ்ு .ாநாவ்ு ாவகபயாப்ு பமிடாதிா
முட்ு டாள்ு திவமாவாஒப்ு பந்ு திம்ு ாஉள்ு ள ட்ு க,ா
ரபரவவியுடவ்ு ாஎவதாஎல்ு லாா
மிவ்ு வஞ்ு சில்ு கவளயும்ு ாகடிதிங்ு கவளயும்ு ா
இவணயதி்ு தி ல்ு ாபதி வி ட்ு கள்ு ரளவ்ு .ா

நதி யவவிகள்ு  எங்ு கள்ு ீத எஃி்ு .ி .ஐ-வய 
( ட்ு டாட்ு சி  அரசுி்ு  பலனாய்ு வக்ு  கிகதி்ு வதி)
ஏவக ன்ு ுன 

வடிரயாவி ல்ு ாரவிவலபசிய்ு விதா
மக ி்ு சி்ு சி யாவததிாவ்ு ,ாறவால்ு ாஎவதாமுக்ு க யா
உதி்ு ரதிசிம்ு ாஅதாஅல்ு ல.ாஎவ்ு ாகவிவலா



சிட்ு டதி்ு தி வ்ு ீததிாவ்ு .ாஎவ்ு வவப்ு ாபபாதமக்ு கள்ு ா
எதி ர்ு ப்ு பாஎவ்ு பவதிாறராய்ு விதி ல்ு ாசிட்ு டம்ு திாவ்ு ா
றிமாகக்ு ாபகாண்ு காபசிவ்ு றத.ாநாவ்ு ா
முவ்ு னதிாரணாவிிக்ு கசி்ு ாசிட்ு டதி்ு தி ல்ு ா
பதிாடங்ு க ரவவ்ு .ாஹோர்ு விர்ு காரபராசி ர யர்ு ாலார ா
பலஸக்ு ாஉதிவி யுடவ்ு ாஒருாவி ற்ு பவவயாளர டா
மிருந்ு தாஅபமர க்ு காஐக்ு க யாநாட்ு டிவ்ு ா
ரமல்ு முவறிககள வ்ு ாஎல்ு லாப்ு ாபவியா
ரகாப்ு பகவளயும்ு ாவிாங்ு க ரவவ்ு .ாஅந்ு திசி்ு ா
ரசிகர ப்ு பக்ு கா600,000ாடாலர்ு ாபசிலவிாவத.ாஅக்ு ா
ரகாப்ு பகவளாஇவணயதி்ு தி ல்ு ாபதி வி ட்ு ரடவ்ு .ா
இந்ு திக்ு ாகருதி்ு தவரகள்ு ாஇவணயதி்ு தி ல்ு ா
மாற்ு றமிவ்ு றிாமக்ு களக்ு காஇலசிமாகக்ு ா
க வடப்ு பதாஇததிாவ்ு ாமுதில்ு முவற.ாஅந்ு திசி்ு ா
பசிலுக்ு காஇதாஉசி திமாவாபசியல்ு திாவ்ு .ா

அபமர க்ு காரமல்ு முவறிட்ு காஅவவிகளக்ு கப்ு ா
ப றகாநாவ்ு ாஅபமர க்ு காமாவிட்ு டா
நீதி யவவிகள்ு ீதாகவிவதி்ு வதிக்ு ாகவி தி்ு ரதிவ்ு .ா
அவவிாரபசிர்ு ா( -PACER நீதி யவவிாமிவ்ு வ யல்ு ா
றவிணங்ு களக்ு கப்ு ாபபாதமக்ு கள்ு ாஅனமதி )ா



எவ்ு றாஅவமப்ு வபாவவிதி்ு தி ருந்ு திவ.ாஅதா
சுருக்ு கங்ு கள்ு ,ாகருதி்ு தவரகள்ு ,ாதர்ு ப்ு பகள வ்ு ா
பதி ு,ாப றாவி ஷயங்ு கள்ு ாறக யவிற்ு வறா
மக்ு களக்ு காபக்ு கதி்ு தக்ு காஎட்ு காபசிவ்ு ட்ு ா
(இப்ு ரபாதாபதி்ு தபசிவ்ு ட்ு ாவிவர)ாகட்ு டணதி்ு தக்ு க
அள தி்ு திவ.ாஇதாஎவக்ு காமுட்ு டாள்ு திவமாகதி்ு ா
ரதிாவ்ு றியத.ாஎவரவிாரபசிர்ு ாறவிணங்ு கவளா
"ரபசிர்ு ாபற்ு றிாஅடிக்ு கடிாரகட்ு கப்ு பகம்ு ா
ரகள்ு வி கள்ு ா(எஎப்ு ஏக்ு ய- )"ாFAQ எவ்ு றாவி ர விாவா
பதிாகதி ாவிாய லாகாமறசுிற்ு சி ாபசிய்ு ரதிவ்ு .ாஅத
இந்ு திாரமாசிமாவாஅவமப்ு ப வ்ு ாபபாருளாதிார,ா
பதிாிில்ு நட்ு பக்ு ாகவறகவளாஅலசி யத.ா

இதாநடந்ு திதா2008இல்ு .ாவி வரவி ல்ு ாஎவ்ு ா
பதிாவலரபசி ாஅவிதி்ு தித.ாஅவிதி்ு திவிர்ு கள்ு ா
எம்ு ஐடிாமாணவிராவாஸ்ு டவி்ு ாஷூல்ு ட்ு ஸ்ு ா
எவ்ு பவிரும்ு ாஅவிர்ு ாரதிாிர்ு ாறரராவ்ு ா
ஷ்ு விார்ு ட்ு ஸும்ு .ாறரராவ்ு ாஅசி்ு சிமயதி்ு தி ல்ு ாஒருா
றற்ு றல்ு மிக்ு காதிவ -உவிப்ு பாளராகாஇருந்ு திார்ு .
அவிவராஎவக்ு காஅவிரதாபவ்ு வ ரண்ு காவியதா
முதிரலாபதிர யும்ு .ாஅவிர்ு ாலார ாபலஸக வ்ு ாசடர்ு .ா



பதிாிிற்ு சிாவலகள வ்ு ாமுவறசிாராக்ு ா
 ட்ு டங்ு களக்ு காஅடிக்ு கடிாவிருபவிர்ு .ாஐறர்ு எஸ்ு
ரபாவ்ு றாபலாப ரசி்ு சி வவகள ல்ு ாறரரானம்ு ா
நானம்ு ாஒவ்ு றாகப்ு ாபண பசிய்ு தி ருந்ு ரதிாம்ு .ா
இவணயக்ு ாகாப்ு பகதி்ு தி வ்ு ாதி றந்ு திாநலகா
அவமப்ு ப வவாஉருவிாக்ு கவிதி ல்ு ாஎவ்ு ா
முவ்ு வாள்ு ாமவவவி ாபரபபக்ு காாமாலமூதடவ்ு ா
பநருக்ு கமாகப்ு ாபண பசிய்ு தி ருந்ு திார்ு .ா

றரரானக்ு காஎவதாஎஎப்ு ஏக்ு யாப டிதி்ு தி ருந்ு தித.
அவதிாமுவறப்ு படிாமறசுிற்ு சி ாபசிய்ு யாநலகா
அவமப்ு வபப்ு ாபயவ்ு பகதி்ு திாமுடிுாபசிய்ு திார்ு .ா
ரபசிர ல்ு ாஉலவிாஓர்ு ாஎள யாதி ட்ு டதி்ு வதிாஸ்ு டவி்ு ா
தியார தி்ு தி ருந்ு திார்ு .ாறரராவ்ு ாஅவதிப்ு ா
பயவ்ு பகதி்ு தி ப்ு ாபார்ு க்ு காந வவதி்ு திார்ு .ாநாகா
முழவிதம்ு ா20ாநலகங்ு கள ல்ு ா"சிாதிாரண"ா
மக்ு கள்ு ாரபசிவரப்ு ாபயவ்ு பகதி்ு திக்ு ா
கருதக றார்ு களாாஎவ்ு பவதிாஅறிவிதிற்ு காகா
நீதி யவவிகள்ு ாஒருாரசிாதிவவசி்ு ாரசிவவிவயா
ஏற்ு பகதி்ு தி ய ருந்ு திவ.ாகாங்ு க ரஸ்ு ா
அலவிர்ு களக்ு காரபசிவரப்ு ாபற்ு றிக்ு ாகடிதிங்ு கள்ு ா



பதிாடர்ு ந்ு தாஏவ்ு ாவிருக வ்ு றவாஎவ்ு றாஅறியா
அவிர்ு கள்ு ாதிந்ு திாநீடிதி்ு திாஅழதி்ு திதி்ு தி வால்ு ா
ஏற்ு பட்ு டாவி ல்ு லங்ு கம்ு ாஇத.ா
இரண்ு டாண்ு கக்ு காவாஒருாமுவ்ு ரவாடிப்ு ா
பலவாய்ு ுாஇவதிதி்ு ாதிகக்ு காஎள யாவிிிாஎவ்ு றா
நீதி யவவிகள்ு ாந வவதி்ு திவ.ா

ஸ்ு டவி னவடயாதி ட்ு டக்ு கறிகவளாஎகதி்ு தா
றரராவ்ு ாஒருாபபர யாஉலு-தி ட்ு டம்ு ா(க்ு ராலர்ு )ா
எழதி வார்ு .ாநலகாஅவமப்ு பா
க வடப்ு பதிற்ு காவாஏற்ு பாஒருாஎள யாந வவவி ா
(கக்ு க)ாஅடிப்ு பவடய ல்ு ாஅவமந்ு தி ருப்ு பவதிக்ு ா
கண்ு டார்ு .ாஇதிவ்ு படிாவிாரதி்ு தி ல்ு ாமுதில்ு நாள்ு ா
நலகர்ு ாஒருாமுவவயதி்ு தி ல்ு ாஅமர்ு ந்ு தாதி றப்ு பசி்ு ா
பசிய்ு திால்ு ,ாஒருாவிாரம்ு ாமுழவிதம்ு ாஎவிர்ு ா
ரவிண்ு கமாவாலம்ு ாஅமர்ு ந்ு தாரபசிவரப்ு ா
பயவ்ு பகதி்ு திலாம்ு .ாஇங்ு காறரராவ்ு ாஎவ்ு வா
பசிய்ு திார்ு ாஎவ்ு பதாஎவக்ு கதி்ு ாபதிர யாத.ா
றவால்ு ாசிாக்ு ரபமண்ு ரடாாநலகதி்ு தி ற்ு காவிாரம்ு ா
ஒருாமுவறாஒருாரதிாிவராஅனப்ு ப ா
ந வவவி வயாநகல்ு பசிய்ு தாதிவக்ு காஅனப்ு பசி்ு ா



பசிாவ்ு வார்ு .ாஎப்ு படிாறய னம்ு ாஅவிருக்ு கா
ஒருவிாரதி்ு தி ற்ு காஒருாந வவவி ாக வடதி்ு தித.ா
அதிவவாஅவிர்ு ாஅந்ு திாஅவமப்ு ப ல்ு ாஉலவிப்ு ா
பயவ்ு பகதி்ு திாமுடியும்ு .ா

சி லாமாதிங்ு கள்ு ாகிிதி்ு த,ாதிவக்ு கக்ு ாபகாஞ்ு சிம்ு ா
திகவில்ு ாக வடதி்ு தி ருப்ு பாதிாகும்ு ாஎவ்ு ா
விிங்ு க ய ல்ு ாநவியலாமாாஎவ்ு றம்ு ாறரராவ்ு ா
ரகட்ு டார்ு .ாநாவ்ு ாஅப்ு படிாஎவதாகண வ கள ல்ு ா
எவிரும்ு ாநவியாஅனமதி ாஅள தி்ு திதி ல்ு வல.ா
றவால்ு ாறரராவ்ு ாதிவ சி்ு ாசி றப்ு பாவவிர்ு ,ா
எவரவிாஅவிருக்ு காஒருாகணக்ு காஏற்ு பகதி்ு தி க்ு ா
பகாகதி்ு ரதிவ்ு ,ாஅவதிப்ு ாபற்ு றிாஅதி கம்ு ா
ந வவக்ு கவி ல்ு வல.ாப றகாஏறதி்ு திாிாஒருா
மாதிம்ு ாகிிதி்ு தப்ு ாபார்ு தி்ு திால்ு ,ாஅவிர்ு ா900ா
ஜிகாவபட்ு ாதிகவிவலாவிருவி தி்ு தி ருந்ு திார்ு ாஎவ்ு ற
பதிர ந்ு தித.ாஅதாமிகப்ு ாபபர யாஅளு.ாறவால்ு ா
அவிர்ு ாமுயற்ு சி மிக்ு கவிர்ு .ாஎவரவிாமுற்ு றிலமாகா
நாவ்ு ாவி யப்ு பவடயவி ல்ு வல.ாஅவதிப்ு ாபற்ு றிக்ு ா
கறிதி்ு தக்ு ாபகாண்ு ரடவ்ு ,ாறவால்ு ாஎங்ு கள டம்ு ா



மிகதி யாகாவிட்ு ககள ல்ு ாஇடம்ு ாஇருந்ு திதிால்ு ா
அவதிப்ு பற்ு றிாமறபடியும்ு ாந வவக்ு கவி ல்ு வல.ா

ப றகாஒருாபதிாவலரபசி ாஅவிப்ு ப.ாறரராவ்ு ா
அவிதி்ு தி ருந்ு திார்ு .ாரசிாதிவவாநலகா
அவமப்ு வபாஅரசிாங்ு கம்ு ாதி டபரவ்ு றா
மூடிவி ட்ு டத.ாதிாங்ு கள்ு ாதிாக்ு கதிலக்ு கா
றளாவதிாகாஒருாஅறிவி ப்ு பாஅனப்ு ப ா
எஎப்ு .ப .ஐ-வயா(அரசுப்ு ாபலவாய்ு ுக்ு ா
கிகதி்ு வதி)ாஅவிதி்ு தித.ாஅவிர்ு கள்ு ாஇருபதா
நலகங்ு கள லம்ு ாரசிாதிவவவயாமூடிவி ட்ு டவர்ு .
திாங்ு கள்ு ாதி ருடப்ு பட்ு டதிாகாஅவிர்ு கள்ு ா றிவர்ு .ா
இதாககவமயாவாகற்ு றசி்ு சிாட்ு க.ா

…ா

ப றகாஇரண்ு காவி ஷயங்ு கள்ு ாநடந்ு திவ.ாஒவ்ு ற,ா
எவக்ு காஒருாவிிக்ு கறிஞவராஅமர்ு தி்ு தி க்ு ா
பகாண்ு ரடவ்ு ,ாறரராவவயும்ு ாஒருவரா
அமர்ு தி்ு தி க்ு ாபகாள்ு ளமாறா றிரவவ்ு .ாஎவ்ு வா
நடந்ு திதாஎவ்ு றாஇருவிரும்ு ாரநாக்ு க ரவாம்ு .ா



எதும்ு ாதிவிறாகசி்ு ாபசிய்ு திதிாகதி்ு ா
பதிர யவி ல்ு வல.ாநாங்ு கள்ு ாஎந்ு திா
ஒப்ு பந்ு திதி்ு வதியும்ு ாரசிவவிா
ந பந்ு திவவகவளயும்ு ாமுறிக்ு கவி ல்ு வல.ாஒருா
பபாதாமுவவயதி்ு தி மருந்ு தா900ாஜிப ாதிகவிவல
எவிரும்ு ாஎகக்ு காமுடியும்ு ாஎவ்ு றாநீதி யவவிகள்ு ா
ந வவதி்ு தி ருக்ு காதாஎவ்ு பதாஉண்ு வம.ா
றவால்ு ாநாவ்ு ாஎஎப்ு .ப .ஐ-ய டம்ு ா"ஓர்ு ா
அதி காரவிர்ு க்ு கப்ு ாபண யாளருக்ு கா
வி யப்ு பள ப்ு பதாஒருாகற்ு றமில்ு வல"ாஎவ்ு றா
பதிர வி தி்ு ரதிவ்ு .ாஇதாபபாததி்ு ாதிகவில்ு ,ாஅவதிா
நாங்ு கள்ு ாஒருாபபாதசி்ு ாரசிவவிய மருந்ு தா
பபற்ு ரறாம்ு .ாநாங்ு கள்ு ாகற்ு றம்ு ாஅற்ு றவிர்ு கள்ு .ா

இரண்ு டாவிதிாக,ாநாங்ு கள்ு ாதிகவில்ு கவளா
அந்ு திரங்ு காீறல்ு களக்ு காகாஅழதி்ு திமாகப்ு ா
பார்ு க்ு காறரம்ு ப தி்ு ரதிாம்ு .ாநீதி யவவிா
றவணகளக்ு காஎதி ராக,ாசிமூகப்ு ாபாதகாப்ு பா
எண்ு கள்ு ,ாமுதி ர்ு சி்ு சி யவடயாசி்ு ாசி றார்ு கள வ்ு ா
பபயர்ு கள்ு ,ாஅந்ு திரங்ு கதி்ு ாதிகவிலாளர்ு கள வ்ு ா
பபயர்ு கள்ு ,ாசிட்ு டாஅதி கார கள வ்ு ாவட்ு கா



முகவிர கள்ு ,ாபவிள ப்ு பகதி்ு திக்ு ா டாதிா
மருதி்ு தவிாந வலவமகள வ்ு ாதிவ நபர்ு க்ு ா
கறிப்ு பகள்ு ாரபாவ்ு றவிற்ு வறாபவிள ப்ு பகதி்ு தம்ு ா
றய ரக்ு ாகணக்ு காவாறவிணங்ு கவளக்ு ா
கண்ு ரடவ்ு .ா

இவதிசி்ு ாபசிய்ு விதிற்ு காஎவக்ு காஇரண்ு கா
மாதிங்ு கள்ு ாறய வ.ாதிண க்ு வகாமுடிுகள்ு ா
எழதி முடிக்ு கப்ு பட்ு க,ாசிாவ்ு றிட்ு டாகடிதிங்ு கள்ு ா32ா
மாவிட்ு டாநீதி யவவிகள வ்ு ாதிவலவமா
நகவிர்ு களக்ு கம்ு ாஅனப்ு பப்ு ாபட்ு டவ.ாஅவிர்ு கள்ு ா
திண க்ு வககவளாமுதிமல்ு ாபறக்ு கண தி்ு திார்ு கள்ு .
றவால்ு ாநாவ்ு ாஅனப்ு ப க்ு ாபகாண்ு ரடா
இருந்ு ரதிவ்ு .ாறவால்ு ாமூவ்ு றாவிதாமுவறா
பபர யாசி விப்ு பாஎழதி்ு தகள ல்ு ா"மூவ்ு றாவிதா
இறதி ாஅறிவி ப்ு ப"ாஎவ்ு றாஅசி்ு சி ட்ு கா
அனப்ு ப ரவவ்ு .ாஅபமர க்ு காமாவிட்ு டாமுதிவ்ு வம
நீதி பதி க்ு கக்ு ாகடிதிம்ு ாஎழதவிதி ல்ு ாசிற்ு ரறா
மர யாவதிக்ு ாகவறுதிாவ்ு ாஇத,ாறவால்ு ா
அவிர்ு கள்ு ாகவிவதி்ு வதிப்ு ாபபற்ு றத.ா



அபமர க்ு காபசிரவட்ு கம்ு ாஇவதிாகவிவ தி்ு தித,ா
நாட்ு டிலள்ு ளாநீதி பதி கள்ு ாசிம்ு ரமளவதி்ு தக்ு கா
மிகக்ு ாககவமயாவாபசிாற்ு கள ல்ு ாஒருாகடிதிம்ு ா
அனப்ு ப யத.ாதிங்ு கள்ு ாஅந்ு திரங்ு கா
நடவிடிக்ு வககள ல்ு ாநீதி யவவிகள்ு ாசி லாசி றியா
மாற்ு றங்ு கவளசி்ு ாபசிய்ு திவ.ாறவால்ு ாசி லா
நகவிர்ு கரளனம்ு ,ாநல்ு லாமுவறய ல்ு ,ாஇந்ு திப்ு ா
ப ரசி்ு சி வவவயாதவி ரமாகாஎகதி்ு தக்ு ா
பகாண்ு டார்ு கள்ு .ாறவால்ு ாபபரும்ு பகதி ,ாஎந்ு திா
மாற்ு றமும்ு ாந கிவி ல்ு வல.ாஇலவிசிக்ு ாக வடப்ு பதி்ு
தி ட்ு டம்ு ாந றதி்ு திப்ு பட்ு டத.ாநீதி யவவிகள்ு ாதிங்ு கள்ு
கட்ு டணதி்ு வதிாஉயர்ு தி்ு தி வ.ா

எஎப்ு ப ஐாறரராவ வ்ு ாவட்ு வடா
கண்ு காண ப்ு பக்ு காஉட்ு பகதி்ு தி யத,ாஅவிவரா
ரநர்ு முகங்ு களக்ு காவிருமாறாஅவிக்ு கா
முயவ்ு றத.ாறவால்ு ாஅவிர்ு ாமறதி்ு தவி ட்ு டார்ு .ா
எஎப்ு ப ஐாநீதி யவவிகளக்ு காநாங்ு கள்ு ாஎதி்ு ா
திவிறம்ு ாபசிய்ு யவி ல்ு வலாஎவ்ு றா றியத.ா
அதிற்ு கப்ு ாப றகாந யாயார்ு க்ு ாவடம்ு ஸ்ு ாஇதிி்ு ா
இவதிப்ு ாபற்ு றியாபசிய்ு தி க்ு கவதிவயா



பவிள ய ட்ு டதம்ு ,ாநீதி யவவிகள்ு ாஎஎப்ு .ப .ஐவயா
மறபடியும்ு ாஅவிதி்ு தாீண்ு கம்ு ாநவ்ு கா
ரநாக்ு கமாறா றிவ.ாறவால்ு ாபார்ு ப்ு பதிற்ு கா
ஒவ்ு றமில்ு வலாறதிமவ்ு ாஎஎப்ு .ப .ஐா
நீதி யவவிகவளதி்ு ாதிங்ு கள்ு ாநடவிடிக்ு வககவளா
வி ட்ு கவி கமாறா றிவி ட்ு டத.ா

…ா

இசி்ு சிமயதி்ு தி ல்ு திாவ்ு ாநாவ்ு ாகடிமக்ு கள்ு ா
எதி ர்ு ப்ு வபப்ு ாபற்ு றிாதவி ரமாகப்ு ாபடிக்ு கதி்ு ா
பதிாடங்ு க ரவவ்ு .ாகாந்ு தி யும்ு ாமார்ு ட்ு டிவ்ு ாலதி்ு திர்ு ா
க ங்ு கம்ு ாஎதி ர்ு பகாண்ு டாவிவகயாவா
அபாயங்ு கவளாநாங்ு கள்ு ாசிந்ு தி க்ு கவி ல்ு வலா
எவ்ு பதாஎவக்ு கதி்ு ாபதிர யும்ு .ாஉடல்ு ரீதி யாவா
தவ்ு பறதி்ு திலக்ு காஅசி்ு சுறதி்ு தம்ு ாசிட்ு டா
அதி கார கரளாாசிட்ு டபர்ு விமற்ு றா
கண்ு காண ப்ு பாளர்ு கரளாாஇல்ு வல.ா
சிமூகநீதி க்ு காவாரபாராட்ு டதி்ு வதிாவி டா
'சிட்ு டதி்ு தி வ்ு ாஎழதி்ு தப்ு ாப ரதி ாக வடப்ு பத'ா
எவ்ு பதாஒருாசிாதிாரணாஉலக யல்ு ாநடப்ு ப.ாஅதா



ஒவ்ு றம்ு ாஒருாநாட்ு காமக்ு கவளாவி கவி ப்ு பதா
ரபாவ்ு றாபசியலல்ு ல.ா

அரசுாஅவமப்ு பாஇயங்ு கம்ு ாமுவறவயா
மாற்ு றவிதிற்ு காவாமுயற்ு சி ாஎங்ு கள்ு ாபண .ா
எங்ு களக்ு காமுவ்ு ாஇதரபாவ்ு றாபண கள ல்ு ா
பங்ு ரகற்ு ரறார டமிருந்ு தாநாங்ு கள்ு ாகற்ு றக்ு ா
பகாள்ு ளாஏராளமாகாஇருந்ு திதாஎவ்ு பதா
பதிர யும்ு .ாமாற்ு றதி்ு வதிப்ு ாபயவ்ு மிக்ு கதிாகாஎப்ு படி
றக்ு கவிதாஎவ்ு பவதியும்ு ாநாவ்ு ாபதிர ந்ு தா
பகாள்ு ளரவிண்ு கம்ு .ாசுவிர ல்ு ாதிவலவயாரமாதி க்ு
பகாள்ு விரதிாாகாற்ு றாவலவயப்ு ாப டிதி்ு தா
உலக்ு கவிரதிாாமாற்ு றதி்ு வதிாஉருவிாக்ு காத.ா
பிங்ு காலதி்ு தி ல்ு ாஇதாஎப்ு படிாந கி்ு தி்ு திப்ு ாபட்ு டதா
எவ்ு பவதியும்ு ,ாஇவ்ு வறயாநடப்ு வபப்ு ாபற்ு றிா
விருதி்ு திப்ு ாபகவிவதிவி ட,ாஎதி ர்ு காலதி்ு தி ல்ு ா
மாற்ு றதி்ு வதிசி்ு ாபசிய்ு விதாஎப்ு படிாஎவ்ு பவதியும்ு ா
ரமலம்ு ாநாவ்ு ாஅறியாரவிண்ு கம்ு .ா

இந்ு திாறய்ு ுா2011ாவிாக்ு க ல்ு ாரமலம்ு ா
ககவமயாக யத.ாநாவ்ு ாமுவ்ு னதிாரணா



விிக்ு ககவளாஅல்ு ல,ாஇப்ு ரபாதாசிட்ு டதி்ு தி ற்ு கதி்ு ா
ரதிவவியாவாபதிாிில்ு நட்ு பதி்ு ாதிரங்ு கள்ு ாீதா
கவிவதி்ு வதிக்ு ாகவி க்ு கதி்ு ாபதிாடங்ு க ாய ருந்ு ரதிவ்ு .ா
திாங்ு கள்ு திாவ்ு ாசிட்ு டதி்ு தக்ு கசி்ு ாபசிாந்ு திக்ு காரர்ு கள்ு
எவ்ு றாந வவதி்ு திாதிவ யார்ு கள்ு ாஇதிவால்ு ாபலா
மில்ு மயவ்ு ாடாலர்ு ாவிருமாவம்ு ாபபற்ு றா
விந்ு திவர்ு .ாஅவிர்ு கள்ு ாந சி்ு சியமாகப்ு ாபபர யா
சிண்ு வடய ல்ு ாஈகபடப்ு ாரபாக றார்ு கள்ு .ாஎவ்ு ீதா
விிக்ு காஎதும்ு ாஇல்ு வல,ாறவால்ு ாசி லா
இலாபரநாக்ு கற்ு றாதிராஅவமப்ு பகளக்ு கள்ு ா
மிகந்ு திாபயுணர்ு சி்ு சி ாஇருந்ு திதாஎவ்ு பதம்ு ா
மாற்ு றதி்ு வதிாஎந்ு திாவிவகய லம்ு ாஎதி ர்ு க்ு கா
முற்ு பகவிார்ு கள்ு ாஎவ்ு பதம்ு ாஎவக்ு கதி்ு ாபதிர யும்ு .ா

இவடய ல்ு ாரவிபறாவ்ு றாநடந்ு தித.ாறரராவவக்ு ா
வகதாபசிய்ு திார்ு கள்ு .ாரஜஸ்ு டார்ு ா( )ாJSTOR எவ்ு றா
அவமப்ு ப மருந்ு தாமிகதி யாவா
எண்ு ண க்ு வகய ல்ு ாறராய்ு சி்ு சி க்ு ாகட்ு கவரகவள
அவிர்ு ாஇறக்ு கம்ு ாபசிய்ு தி ருந்ு திார்ு .ாஅவிருக்ு கா
எம்ு ஐடிய ல்ு ாவி ருந்ு தி வர்ு ாதிவ உர வமகள்ு ா
இருந்ு திதிால்ு ாஇவதிசி்ு ாபசிய்ு திார்ு .ாபபாதவிாகா



றரராவ்ு ாரபாவ்ு றாதட்ு சிண்ு யா
பதி்ு தி யுள்ு ளவிர்ு கவளாபசிாற்ு பபாிிுாபசிய்ு யா
அவிப்ு பததிாவ்ு ாவிிக்ு கம்ு .ாறவால்ு ாஎம்ு ஐடிா
ரபாலீவஸாஅவிதி்ு தித.ாஇவதிரயதிாவ்ு ாஎம்ு ஐடிா
விவலதி்ு திளதி்ு வதிாநடதி்ு தி யாஎவ்ு ாநண்ு பர்ு ா
பஜஎப்ு ாஷில்ு லவராநாவ்ு ாஅவிதி்ு திரபாதம்ு ா
 றிவார்ு .ாறவால்ு ாவிவலதி்ு திளம்ு ாஇப்ு ரபாதா
ஷில்ு லர்ு ாபார்ு வவிய ல்ு ாஇல்ு வல.ாரவிபறாருவிர்ு ா
அவதிாநடதி்ு தி க்ு ாபகாண்ு டிருந்ு திார்ு .ாறவால்ு ா
ரபாலீவஸாஅவிதி்ு திாய ற்ு ற.ாஇப்ு ரபாதா
ப வ்ு விாங்ு காமுடியாத.ாநடந்ு திதா
நடந்ு தவி ட்ு டத.ா

அபமர க்ு காஅட்ு டர்ு வ ய டம்ு ாஇந்ு திாவிிக்ு வகா
ரபாலீஸ்ு ாஒப்ு பவடதி்ு தித.ாஅவிர்ு ாஇவதிாஒருா
முவ்ு னதிாரணமாகாறக்ு காரவிண்ு கபமவ்ு றா
ந வவதி்ு த,ாறரராவ்ு ீதா13ாககம்ு பிிகவளசி்ு ா
சுமதி்ு தி வார்ு .ாஅவிற்ு றிவ்ு ாவி வளுாமிகப்ு ாபபர ய
அளுாஅபராதிமும்ு ,ாபதி்ு திாண்ு ககளக்ு கா
ரமலாகசி்ு ாசி வறவிாசிமும்ு .ாககங்ு கற்ு றம்ு ாஎவ்ு பதா
விாக்ு கர வமவயயும்ு ாதிவடபசிய்ு யக்ு  டியதா



எவ்ு பதாறரராவவாஅசி்ு சுறதி்ு தவிதிாகா
இருக்ு கம்ு .ாரமலம்ு ாவி கதிவலக்ு கப்ு ாப றகாஅவிர்ு ா
கண வ வயரயாாவிவலதி்ு திளதி்ு வதிரயாா
பதிாடக்ு  டாதாஎவ்ு றாஉதி்ு திரும்ு ாஇருக்ு கம்ு .ா
றரராவவப்ு ாரபாவ்ு றவிர்ு க்ு காஇதாமிகா
பயங்ு கரமாவத.ாஅபமர க்ு காஅட்ு டர்ு வ ாஇவதிா
முழவசி்ு சி ல்ு ாபகாண்ு காபசில்ு விதிாகாஇருந்ு திார்ு .ா
றரராவ வ்ு ாஅட்ு டர்ு வ ய டம்ு ா
சி வறதி்ு திண்ு டவவாஇவ்ு றிாஇவதிாபவிறம்ு ா
முவறிட்ு காரபரமாகக்ு ாபகாள்ு ளப்ு ா
ரபாவிதி ல்ு வலாஎவ்ு றா றிவி ட்ு டார்ு .ா

றரராவ்ு ாபசிய்ு திதாஅதி கா
எண்ு ண க்ு வகய லாவாகட்ு கவரகவளா
இறக்ு கம்ு ாபசிய்ு திததிாவ்ு .ாஅவி்ு விாறாஇறக்ு கம்ு ா
பசிய்ு விதம்ு ாரஜஸ்ு டார வ்ு ாரசிவவிய ல்ு ா
உள்ு ளததிாவ்ு .ாவிளாகசி்ு ாரசிவவிய வ்ு ாஒருா
பகதி யாகாஎந்ு திாமாணவிரும்ு ாரஜஸ்ு டார்ு ாஇதிி்ு க்ு ா
கட்ு கவரகவளப்ு ாபடிக்ு காஅனமதி ாஉண்ு க.ா
ப ரசி்ு சி வவ,ாறரராவ்ு ாமிகாரவிகமாகப்ு ாபடிதி்ு திார்ு
எவ்ு பததிாவ்ு .ாஇதாசிாட்ு கவிதிற்ு கர யாஒருா



கற்ு றமாாஎவ்ு பதாஇவ்ு னம்ு ாஎவக்ு கா
வி ளங்ு கவி ல்ு வல.ா

றரராவ்ு ாஇவ்ு னம்ு ாஅந்ு திக்ு ாகட்ு கவரகவளா
பவிள ய டவி ல்ு வல.ாறவால்ு ாஅததிாவ்ு ா
ந கழம்ு ாஎவ்ு றாஅபமர க்ு காஅட்ு டர்ு வ ா
உறதி யாகாஇருந்ு திார்ு .ாநாவ்ு ாஅப்ு படிா
ந வவக்ு கவி ல்ு வல.ாறரராவ்ு ாரபசிர்ு ா
றவிணங்ு கவளாஇறக்ு கம்ு ாபசிய்ு திரபாத,ா
அவிற்ு வறாஎவக்ு காஅள தி்ு தாரசிாதி தி்ு தா
பவிள ய டசி்ு ாபசிாவ்ு வார்ு .ாஅவிர்ு ா
விிங்ு க (பசிர்ு விர்ு )கவளாநடதி்ு திவி ல்ு வல.ா
றகரவிாஎவ்ு வவரயாாப்ு ரஸ்ு டர்ு ாரபாவ்ு றவிர்ு ா
கவளரயாாசிார்ு ந்ு தி ருந்ு திார்ு .ாரஜஸ்ு டார்ு ா
திகவில்ு கவளாஅவிர்ு ாபவிள ய டாஎந்ு திா
முயற்ு சி யும்ு ாஎகக்ு கவி ல்ு வல.ா

ஒருரவிவளாப வ்ு ாஎப்ு ரபாரதிாாஒருாகாலதி்ு தி ல்ு ா
அவதிாபவிள ய டாஅவிர்ு ாநடவிடிக்ு வகா
எகதி்ு தி ருக்ு காமுடியும்ு .ாறவால்ு ாஅதிற்ு கா
இப்ு ரபாதாஎவி்ு வி திசி்ு ாசிாவ்ு றமில்ு வல.ா



ந சி்ு சியமாகாஎவ்ு வவப்ு ாரபாவ்ு ரறா,ா
இவணயதி்ு தி ல்ு ாஇருந்ு திாஅவிரதா
நண்ு பர்ு கவளப்ு ாரபாவ்ு ரறாாஎவிரராகம்ு ாரசிர்ு ந்ு த
அல்ு லாமல்ு ாஅதி்ு திவகயாநடவிடிக்ு வகவயா
அவிரால்ு ாஎகக்ு காஇயலாத.ா

முவ்ு வரராஅவிர்ு ாரமற்ு க மருந்ு தாமிகதி யாவா
எண்ு ண க்ு வகய ல்ு ாசிட்ு டப்ு ாபதி்ு தி ர வகக்ு ா
கட்ு கவரகவளாஇறக்ு கம்ு ாபசிய்ு தி ருந்ு திார்ு .ாஅவிர்ு ா
அவிற்ு வறயும்ு ாபவிள ய டவி ல்ு வல.ாமாறாக,ா
அவிர்ு ாஒருாபபர யாதிகவில்ு ாபகப்ு பாய்ு ுாபசிய்ு தா
சிட்ு டப்ு ாரபராசி ர யர்ு கள்ு ாதிங்ு களக்ு காரவிண்ு டியா
 ட்ு கக்ு கழமங்ு கள டமிருந்ு தா'சுற்ு றசி்ு ாசூில்ு ா
சர்ு ரகட்ு வடாஉண்ு டாக்ு கவிதிவ்ு ாசிட்ு டாஏற்ு ப'ா
ரபாவ்ு றாப ரசி்ு சி வவகள ல்ு ாஅவிர்ு களக்ு கா
றதிரவிாகாநீதி மவ்ு றங்ு கள ல்ு ாஉதிவிக்ு  டியா
கட்ு கவரகவளாஎழதி ாஎவி்ு வி திம்ு ா
நவ்ு பகாவடகள்ு ாபபற்ு றார்ு கள்ு ாஎவ்ு றா
றதிாரபர்ு விக்ு ாகட்ு கவரவயாஎழதி வார்ு .ா



எவக்ு கம்ு ாஅவிருக்ு கம்ு ாபநருக்ு கமாவாபபாதா
நண்ு பராவாக ரளாஜாவ்ு சிவ டம்ு ாதிட்ு பபவிப்ு பா
மாறபாட்ு காறய்ு வி ல்ு ாஊில்ு ாநடந்ு திதிற்ு காவா
சிாவ்ு றகவளாரஜஸ்ு டார்ு ாகட்ு கவரகள ல்ு ாரதிடப்ு ா
ரபாவிதிாகாறரராவ்ு ாபதிர வி தி்ு திார்ு .ா
வகதபசிய்ு யப்ு பட்ு டாப றக,ாக ரளய டம்ு ாஅவிர்ு ா
ரபசி யாஉவரயாடவலப்ு ாபலாறண்ு ககள்ு ா
கிிதி்ு தம்ு ாக ரளாந வவுாவவிதி்ு தி ருந்ு திதிவ்ு ா
படி,ா"றம்ு ,ாதிகவில்ு ாஇலவிசிமாகதி்ு திாவ்ு ா
இருக்ு கரவிண்ு கம்ு ,ாறவால்ு ாதிட்ு பபவிப்ு பா
மாற்ு றக்ு ாகட்ு கவரகளக்ு காஎவி்ு விளுா
அவ்ு பள ப்ு பக்ு ாபகாகதி்ு திார்ு கள்ு ாஎவ்ு பவதிப்ு ா
பற்ு றிதி்ு திாவ்ு ாநாவ்ு ாகட்ு கவராஎழதிப்ு ா
ரபாக ரறவ்ு "ாஎவ்ு றாராம்ு .ாறரராவ்ு ாஇப்ு படிசி்ு ா
பசிால்ு லக்ு ா டியவிர்ு திாவ்ு .ா

றரராவ்ு ாவகதாபசிய்ு யப்ு பட்ு க,ாபதிாிில்ு நட்ு பதி்ு ா
திரங்ு கள்ு ாப ரசி்ு சி வவய ல்ு ாரமலம்ு ாரமலம்ு ா
றிமாகாறராயாமுற்ு பட்ு டரபாத,ாநாவ்ு ா
சிர யாகதி்ு ாதூங்ு கவி ல்ு வல.ாஎண்ு ணற்ு றா
இருகள்ு ாதூக்ு கமிவ்ு றிப்ு ாபடிதி்ு தவிந்ு ரதிவ்ு .ா2013ா



ஜவவிர ய ல்ு ாறரராவ்ு ாதிற்ு பகாவலா
பசிய்ு தபகாண்ு டார்ு .ாஇவணயவிவலயகம்ு ா
முழவிதம்ு ாஅவிருக்ு காகாஇரங்ு க யத.ாகறிப்ு பாக
அவிருடவ்ு ாரசிர்ு ந்ு தாபண யாற்ு றம்ு ாஉர வமயும்ு ா
பகரரவிமும்ு ாபபற்ு றாஎங்ு கவளப்ு ாரபாவ்ு றா
அவவவிரும்ு ாதக்ு கதி்ு தி ல்ு ாறி்ு ந்ு திவர்ு .ாநாவ்ு ா
இவ்ு னம்ு ாதக்ு கப்ு ாபகக ரறவ்ு .ா

இர்ு த சுயராஜ்ு யம்ு  

1909இல்ு ாகாந்ு தி ாஎழதி யாபதி்ு திகம்ு ா'இந்ு தா
சுயராஜ்ு யம்ு '.ாஅவிர்ு ாலண்ு டவ மருந்ு தா
கப்ு பமல்ு ாதி ரும்ு ப ாவிந்ு தபகாண்ு டிருந்ு திார்ு .ா
பதிவ்ு ாறப்ு ப ர க்ு காவி ல்ு ாதவி ரமாகசி்ு ாபசியமல்ு ா
ஈகபடாஇருந்ு திார்ு .ாஅவிரதாசிதி்ு யாக்ு க ரகப்ு ா
ரபாராட்ு டம்ு ாஅதி ர்ு ுாதிரதி்ு திக்ு காபவிற்ு றிய லா
முடிந்ு திாலம்ு ாமிகந்ு திாகஷ்ு டமும்ு ாதி யாகமும்ு ா
அதிற்ு கதி்ு ாரதிவவிப்ு ாபட்ு டவ.ாதிமதா
நம்ு ப க்ு வககவளயும்ு ாஅறிவவியும்ு ா
ரநர்ு ப்ு பகதி்ு தி க்ு ாபகாள்ு ளா
முயவ்ு றபகாண்ு டிருந்ு திார்ு ாஎவா



ந வவக்ு க ரறவ்ு .ாஎஸ்ு எஸ்ு ாக ல்ு ரதிாவாாரகசி ல்ு ா
எவ்ு றாஅந்ு திக்ு ாகப்ு பமல்ு ாஒவ்ு பதாநாட்ு கள்ு ா
காந்ு தி ாரவிகமாகாஎழதி க்ு ாபகாண்ு ரடாஇருந்ு திார்ு .ா
விலதவகாரசிார்ு விவடந்ு திரபாதாஇடதாவகய ல்ு
எழதி வார்ு .ாஅவிர்ு ாஅப்ு பதி்ு திகதி்ு வதிா
பவிள ய ட்ு டரபாதாஅதிவ்ு ீதாபகாட்ு வடா
எழதி்ு தகள ல்ு ா"திவ யுர வமக்ு ாகாப்ு பாஇல்ு வல"ா
எவ்ு றாஎழதி வார்ு .

அந்ு திப்ு ாபதி்ு திகம்ு ாவி சி தி்ு தி ரமாவத,ாறவால்ு ா
அறிுசிாவ்ு றதம்ு ா ட.ாகாந்ு தி க்ு கப்ு ாபலா
சி ந்ு திவவகள்ு ாஇருந்ு திவ.ாசி லவிற்ு வறாஅவிரதா
நண்ு பர்ு களால்ு ாபர ந்ு தபகாள்ு ளாமுடிந்ு தித,ா
ப றவிற்ு வறப்ு ாபர ந்ு தபகாள்ு ளாமுடியவி ல்ு வல.ா
ரநருும்ு ாதிா ரும்ு ாஅந்ு திப்ு ாபதி்ு திகதி்ு வதிா
வி ரும்ு பவி ல்ு வல.ா"மருதி்ு தவிமவவகள்ு ா
பாவிங்ு கவளப்ு ாபரப்ு பம்ு ாந றவிவங்ு கள்ு "ா
ரபாவ்ு றாசி லாசி ந்ு திவவகள்ு ாஇவ்ு றம்ு ாஎவக்ு கப்ு ா
வபதி்ு தி யக்ு காரதி்ு ாதிவமாகதி்ு ாரதிாவ்ு றக வ்ு றவ.ா
இப்ு படிப்ு பட்ு டாககவமயாவா ற்ு றகள லம்ு ா
காந்ு தி க்ு காந சி்ு சியமாகாஏரதிாாரநாக்ு கம்ு ா



இருந்ு தி ருக்ு காரவிண்ு கம்ு .ாபதி்ு திகதி்ு தி வ்ு ா
ஒவி்ு பவிாருாபசிால்ு வலயும்ு ாநீங்ு கள்ு ா
ஏற்ு காவி ட்ு டாலம்ு ,ாஇந்ு தி யாும்ு ாஇந்ு தி யர்ு களம்ு ா
சிந்ு தி தி்ு திாகாரவிண்ு டியாப ரசி்ு சி வவகள வ்ு ா
உறதி யாவாபட்ு டியல்ு ாஒவ்ு வறயும்ு ,ாஅந்ு திப்ு ா
ப ரசி்ு சி வவகவளாஎப்ு படிதி்ு ாதர்ு ப்ு பதாஎவ்ு னம்ு ா
உறதி யாவாபகாள்ு வகவயயும்ு ாஅப்ு பதி்ு திகம்ு ா
முவ்ு வவிக்ு க றத.ா

ஒருாவி வடவயாகாந்ு தி ாஅள க்ு க றார்ு .ாஅதா
சிர யாவாவி வடயாகாஇல்ு லாமல்ு ாஇருக்ு கலாம்ு .ா
றவால்ு ாஅதாமட்ு கரமாவி வடாஅல்ு ல.ாறவால்ு ா
ஒதி்ு தி வசிவிாவாவி வட.ாஒருரவிவளாஉலக ல்ு ா
அடிப்ு பவடாமாற்ு றதி்ு வதிாஉருவிாக்ு கவிதா
எப்ு படிாஎவ்ு பதாபற்ு றிாஅவிரதாமுழவமயாவா
முதில்ு ாவி வடயாகலாம்ு .ாஅவிர்ு ாஅந்ு திாமாற்ு றம்ு ா
எப்ு படிாந கிரவிண்ு கம்ு ாஎவ்ு பவதிாமாற்ு றிா
மாற்ு றிாஎழதி க்ு ாபகாண்ு டிருந்ு திார்ு .ாஅவிரதா
சி ந்ு திவவகள்ு ாஎப்ு படிப்ு ாபர ணமிதி்ு திவா
எவ்ு பவதியும்ு ாஅவிரதாஎழதி்ு தி வ்ு ா
ப ரம்ு மாண்ு டமாவாவசி்ு வசியும்ு ாஅவிரதா



எழதி்ு தகள வ்ு ா100ாபாகங்ு கள வ்ு ாபதிாகப்ு பா
காட்ு கக றத.ாஇந்ு தாசுயராஜ்ு யம்ு ாஎவதாபதி்ு திகா
அலமார ய ல்ு ாசி றப்ு ப டம்ு ாபபறக றத.ாஅதி ல்ு ா
றற்ு றல்ு மிக்ு காபசிய்ு தி ாஒவ்ு றாஅசி்ு சி ரலாஉள்ு ளத.
அசி்ு சுப்ு ாப ரசுரதி்ு தி வ்ு ாறற்ு றவலயும்ு ,ாஏவ்ு ா
ஒவி்ு பவிாருவிரும்ு ாதிங்ு கள்ு ாசி ந்ு திவவகவளப்ு ா
பரப்ு பாஅசி்ு சிாளர்ு ாறகரவிண்ு கம்ு ாஎவ்ு பவதியும்ு ா
அதாகாட்ு கக றத.

இந்ு தாசுயராஜ்ு யதி்ு வதிப்ு ாபடிதி்ு திதி மருந்ு தா
சுயாட்ு சி ாவி தி ாஎவ்ு றாபசிாற்ு கள்ு ாஎவ்ு ாமவதி்ு தி ல்ு ா
சுிவ்ு றாபகாண்ு ரடாஇருந்ு திவ.ாஇந்ு தா
சுயராஜ்ு யம்ு -அதிாவிதாஇந்ு தி யசி்ு ாசுயாட்ு சி ,ா
பலவ்ு களக்ு காஎட்ு கவிதம்ு ாபபர யதமாவாஓர்ு ா
இலக்ு க.ாபபர யபதிாருாஅப லாவஷதிாவ்ு ,ா
றவால்ு ாஅதி ல்ு ாசி றிதிளரவினம்ு ாஅவடயும்ு ா
முடியும்ு .ாபகாஞ்ு சிம்ு ாந ஜமாவத.ாபகாஞ்ு சிம்ு ா
பருவமயாவத.ாறகம்ு .ாசுதிந்ு தி ரப்ு ா
ரபாராட்ு டதி்ு தி வ்ு ாஒருாமுக்ு க யக்ு ாகறிிகாஅத.ா
பசிாற்ு கள்ு ாமுக்ு க யமாவவவி,ாஇந்ு தாசுயராஜ்ு யம்ு
எவ்ு பதாரகட்ு டவிர்ு களக்ு காஏரதிாாஒவ்ு வறா



அர்ு தி்ு திப்ு பகதி்ு தி யத.ாஅந்ு திசி்ு ாபசிாற்ு கள்ு ,ாஒருா
பபர ய,ாபபாதவிாவாரநாக்ு கதி்ு தி ற்ு கா
அவடயாளமாய வ.

காந்ு தி ாப றாகருதி்ு தகவளயும்ு ாநமக்ு கா
அறிமுகப்ு பகதி்ு தி வார்ு .ாசிதி்ு யாக்ு க ரகம்ு ாஎவ்ு பதா
ரபாராட்ு டம்ு திாவ்ு .ாறவால்ு ாபவிறம்ு ,ா
நவ்ு வமக்ு காஎதி ராவ,ாவணாவ,ா
சுற்ு றிவிவளதி்ு திாரபாராட்ு டம்ு ாஅல்ு ல.ாஅதாஒருா
கறிதி்ு திாஇலக்ு க ற்ு காவாரபாராட்ு டம்ு .ாஉப்ு பா
எகப்ு பதரபாவ்ு ற,ாஒருாகறிதி்ு திா
கட்ு கப்ு பாட்ு டிவவாீறவிதிற்ு காக,ாபருவமயாவ
இலக்ு க வவாஉவடயாஒவ்ு ற.ா

சிதி்ு யாக்ு க ரகதி்ு தி ற்ு காறிமாகாறயதி்ு திம்ு ாபசிய்ு யா
ரவிண்ு கம்ு .ாமக்ு கள்ு ாப ரசி்ு சி வவகவளப்ு ாபற்ு றிா
நவ்ு காஅறிந்ு தாபகாள்ு ளாரவிண்ு கம்ு .ா
சிதி்ு யாக்ு க ரகதி்ு தி ற்ு கக்ு ாபகாள்ு வகாரவிண்ு கம்ு :ா
காந்ு தி ாகடவலாரநாக்ு க ாநடப்ு பதிற்ு காமுவ்ு வர்ு ,ா
அரசிப்ு ாப ரதி ந தி க்ு கதி்ு ாதிம்ு ாரநாக்ு கதி்ு வதிதி்ு ா
பதிர வி தி்ு திார்ு .ாசிதி்ு யாக்ு க ரகதி்ு தி ல்ு ாகவிவக்ு ா



கவி ப்ு ரபாகாஇருக்ு காரவிண்ு கம்ு .ாமுதில்ு ா
இலக்ு வகாஅவடந்ு திாஉடரவ,ாஅவதிாநீட்ு டக்ு ா
 டாத.ாபவிற்ு றிவயப்ு ாபபற்ு றாப றக,ா
மற்ு பறாவ்ு றிற்ு கசி்ு ாபசில்ு லரவிண்ு கம்ு .ா
சிதி்ு யாக்ு க ரகப்ு ாரபாராட்ு டம்ு ாஎவ்ு பதாசுயராஜ்ு யம்ு
ரபாவ்ு றாஒருாபபர யாஇலக்ு க வவப்ு ா
ப வ்ு வண யாகக்ு ாபகாண்ு ருக்ு காரவிண்ு கம்ு ா
எவ்ு பதாமிகமுக்ு க யம்ு .ா

காந்ு தி ய டமிருந்ு தாஇந்ு திசி்ு ாபசிய்ு தி கள்ு ாபதிவ்ு ா
றப்ு ப ர க்ு காுக்ு கம்ு ாஇந்ு தி யாுக்ு கம்ு ாபரவி வ.ா
இந்ு திசி்ு ாபசிய்ு தி கள்ு ாகாந்ு தி ய டமிருந்ு தா
மண்ு ரடலாுக்ு கம்ு ாபகவ்ு யாட்ு டாுக்ு கம்ு ,ா
ந க்ு ருமாுக்ு கம்ு ,ாறப்ு ப ர க்ு காாமுழவிதம்ு ா
பரவி வ.ாகாந்ு தி ய டமிருந்ு தாஇசி்ு ாபசிய்ு தி கள்ு ா
லதி்ு திர்ு ாக ங்ு கக்ு கம்ு ாஅபமர க்ு காவி ல்ு ாகருப்ு ப வ
நீதி க்ு காவாரபாராட்ு டதி்ு தி ற்ு கம்ு ாபரவி வ.ாஇந்ு திசி்ு ா
பசிய்ு தி கள்ு ாஉலகதி்ு வதிாமாற்ு றிவ.ா

ஓர்ு  அவடயாளமாகவம்ு  இலக்ு காகவம்ு  
இிக்ு கம்ு  சுயாட்ு சி  வி தி  



சுயாட்ு சி ாவி தி ாஎவ்ு பதாநமதாவி தி ப்ு பதி்ு திகங்ு கள்ு
தி றந்ு தி ருக்ு கா(பவிள ப்ு பவடயாக)ாரவிண்ு கம்ு ா
எவ்ு றாஎவக்ு காஅர்ு தி்ு திப்ு பகக றத.ாஇவணயம்ு ா
உலவகாமாற்ு றிய ருக்ு க றத.ாஅதாஉலகதி்ு வதிா
மாற்ு றக்ு ாகாரணம்ு ாதி றந்ு திாமூலாதிாரா
பமவ்ு பபாருள்ு கவளயும்ு ாதி றந்ு திா
விவரமுவறகவளயும்ு ாஅதாபகாண்ு கள்ு ளத.ா
விவரமுவறக்ு ாகறிப்ு பகவளப்ு ாபடிக்ு காஒருவிர்ு ா
ரநரம்ு ாபசிலவி ட்ு டால்ு ,ாஎவிராய னம்ு ாஇவணயம்ு ா
எவி்ு வி திம்ு ாரவிவலாபசிய்ு க றதாஎவ்ு பவதிா
அறியலாம்ு .ாவிவரமுவறக்ு ாகறிப்ு பகள்ு ா
அவவவிருக்ு கம்ு ாக வடக்ு க வ்ு றவ.ா

இவணயம்ு ாஎவ்ு பதாமுடிுக்ு காவிந்ு தவி ட்ு டா
ஒவ்ு றல்ு ல.ாநாவ்ு ா1980 கள ல்ு ாஇவணயதி்ு தி ல்ு ா
ரவிவலபசிய்ு யதி்ு ாபதிாடங்ு க யரபாத,ாபலா
விவலதி்ு திளங்ு கள்ு ாஇருந்ு திவ.ாபபர யா
 ட்ு கக்ு கழமங்ு களம்ு ாஅரசிாங்ு கங்ு களம்ு ா
உதிுக வ்ு றாசிர்ு விரதிசிதி்ு ாதிரப்ு பகதி்ு தில்ு ா
அவமப்ு ப வ்ு ாதிவலவமய வ்ு ாகி்ு ாஇருக்ு க வ்ு றா
அதி காரங்ு களால்ு ாஒருாவிவலதி்ு திளம்ு ா



உருவிாக்ு கப்ு ாபட்ு கக்ு ாபகாண்ு டிருந்ு தித.ாஅதா
ஓபவ்ு ாசி ஸ்ு டம்ு ஸ்ு ாஇண்ு டர்ு கபவக்ு ாஷவ்ு ா
(ஓஎஸ்ு ஐ)ாஎவ்ு றாஅவிக்ு கப்ு ாபட்ு டத.ாஅவிர்ு கள்ு
ப வ்ு பற்ு றியாமாதி ர யவமப்ு பாஇவ்ு றள்ு ளா
திரந றவிவங்ு கள்ு ாபயவ்ு பகதி்ு தக வ்ு றா
அரதிதிாவ்ு .ாவிவரமுவறக்ு ாகறிப்ு பகள்ு ாமிகா
இரகசி யக்ு ாகட்ு கப்ு பாட்ு கசி்ு ாபசியல்ு முவறய ல்ு ா
உருவிாக்ு கப்ு ாபட்ு டவ.ாஅதிவ்ு ாவிாய லாகப்ு ா
பபற்ு றாறவிணங்ு கள்ு ாஅதி காவி வலா
உள்ு ளவவியாகாஇருந்ு திவ.ாதிவ யார டமிருந்ு தா
உர மம்ு ாஇவ்ு றிாஇலவிசிமாகாஅவிற்ு வறாநகல்ு ா
எகக்ு காமுடியாத.ா

கண வ ாவிவலதி்ு திளங்ு கள்ு ாபற்ு றிாஅப்ு ரபாதா
நாவ்ு ாபதிாிில்ு முவறப்ு ாபார்ு வவிப்ு ாபதி்ு திகங்ு கள்ு ா
எழதி க்ு ாபகாண்ு டிருந்ு ரதிவ்ு .ாஅதிற்ு காஅந்ு திா
ஓஎஸ்ு ஐாறவிணங்ு கவளாமிகாஅதி கமாகா
விாங்ு காரவிண்ு டிாய ருந்ு தித.ாகண வ ா
வி ற்ு பவவசி்ு ாசிஞ்ு சி வககளக்ு கம்ு ாநாவ்ு ா
பதி்ு தி கள்ு ாஎழதி விந்ு ரதிவ்ு .ாஎவ்ு ாபதி்ு தி ககள்ு ,ா
விவலதிளதி்ு ாதிரங்ு கள வ்ு ாஉயர்ு ந்ு திாவி வலயும்ு ா



இரகசி யசி்ு ாபசியல்ு முவறயும்ு ாஎப்ு படிாஇந்ு திப்ு ா
பதி யாபதிாிில்ு நட்ு பதி்ு தி வ்ு ாஉள்ு ளாற்ு றவலா
அிிதி்ு தக்ு ாபகாண்ு டிருந்ு திவாஎவ்ு பதாபற்ு றிரயா
இருந்ு தித.ா

இவடய ல்ு ,ாதிற்ு காமகமாகசி்ு ாரசிர்ு ந்ு திா
பபாறிய யலாளர்ு ாகழாஒவ்ு ற,ாஇவணயப்ு ா
பபாறிய யல்ு ாபண தி்ு ாதி ட்ு பம்ு ா(ஐஈடிஎஎப்ு )ாஎவ்ு றா
அவமப்ு வபாஉருவிாக்ு க யத.ாஇக்ு கழாதிாவாகா
அவமந்ு திாஒவ்ு ற.ாஇதிவ்ு ாஎல்ு லாா
விவரமுவறகளம்ு ாதி றந்ு திவவியாகும்ு ா
இலவிசிமாகக்ு ாக வடப்ு பவவியாகும்ு ா
இருந்ு திவ.ாமிகாமுக்ு க யமாக,ாஅதா'பசியல்ு பகா
வி தி 'ாஎவ்ு பதிவ்ு ாஅடிப்ு பவடய ல்ு ா
அவமந்ு தி ருந்ு தித.ாஅதிாவித,ாநீங்ு கள்ு ா
இவணயசி்ு ாபசியல்ு முவறாய வ்ு ாசி லா
 றகவளதி்ு ாதிரப்ு பகதி்ு திாரவிண்ு கம்ு ாஎவ்ு றாஒரு
வில்ு லநர்ு ா ட்ு டதி்ு தி ல்ு ாநவியாமுடியாத.ா
உதிாரணமாகாமிவ்ு வஞ்ு சில்ு ாதிவலப்ு பகள வ்ு ா
அவமப்ு வபாமாற்ு றாரவிண்ு கம்ு ாஎவ்ு றாஉங்ு கள்ு ா
முவ்ு பமாிிவவிாமுதிமல்ு ாநீங்ு கள்ு ா



பசியல்ு பகதி்ு தி ப்ு ாபார்ு க்ு காமல்ு ாரகாராமுடியாத.ா
இவணயதி்ு தி வ்ு ாவிவரமுவறகள்ு ாஉண்ு வமயாக
ரவிவலபசிய்ு யும்ு ாவி ஷயங்ு கள்ு ீதா
அவமந்ு தி ருந்ு திவ.ாறவால்ு ாஓஎஸ்ு ஐ,ா
 ட்ு கக்ு கழமாதி ட்ு டங்ு கள வ்ு ாரபர ல்ு ா
அவமந்ு தி ருந்ு தித.ா

இவணயாவிவரமுவறகள ல்ு ாஎவதாபகாவடா
மிகசி்ு ாசி றியத.ாறவால்ு ாஐஈடிஎஎப்ு -இல்ு ாநாவ்ு ா
அதி காரநரம்ு ாபசிலவிிிதி்ு ரதிவ்ு .ாஅதாஅரசிாங்ு கப்ு
ப ரசி்ு சி வவகள ல்ு ாபண பசிய்ு விதி ல்ு ாமுடிந்ு தித.ா
அபமர க்ு கப்ு ாபாதகாப்ு பதி்ு ாதவறாமற்ு றம்ு ாப றா
முகவமகள வ்ு ாஅரசிாங்ு கா
உபயதிாரர்ு கள டமிருந்ு தாஅவமப்ு ப வ்ு ாஇறதி க்ு ா
கட்ு கப்ு பாட்ு டிவவப்ு ாபறிக்ு கம்ு ா
தவி ரவிாதி கள வ்ு ாகழவி ல்ு ாநாவ்ு ாஇருந்ு ரதிவ்ு .ா
அவிர்ு கள்ு ாஇவ்ு னம்ு ாஇவணயக்ு ாகட்ு கமாவக்ு ா
கிகம்ு ாரபாவ்ு றாரமற்ு பார்ு வவிாஅவமப்ு பகவளா
ந யமிப்ு பவிர்ு களாகும்ு ாகிிருந்ு ாரமற்ு பசில்ு லம்ு ா
(பாட்ு டம்ு -அப்ு )ாந ர்ு விாகதி்ு வதிாரநாக்ு க சி்ு ா
பசில்ு பவிர்ு களாகும்ு ாஇருந்ு திார்ு கள்ு .ா



 ட்ு டங்ு களக்ு காவிரும்ு ாநபர்ு கள்ு ாதிங்ு கள்ு ா
பசிாந்ு திப்ு ாபார்ு வவிகவளாமுவ்ு வவிப்ு பவிர்ு கரளா
ஒிியதி்ு ாதிங்ு கவளப்ு ாபண யமர்ு தி்ு தி ரயார்ு ா
பார்ு வவிகவளாஅல்ு லாஎவ்ு பதாரபாவ்ு றாவமயா
வி தி கவளாநாங்ு கள்ு ாகவடப்ு ப டிதி்ு ரதிாம்ு .ாயார்ு ா
ரவிண்ு கமாவாலம்ு ாபங்ு ரகற்ு கலாம்ு ,ா
வி ண்ு ணப்ு பரமாாஉறப்ு ப வராதிரலாாஇங்ு கா
இல்ு வல.ாரமலம்ு ாஐஈடிஎஎப்ு ாதிகவில்ு திளதி்ு வதிா
உருவிாக்ு க யாறவிணங்ு கவளாஎப்ு படிப்ு ா
பபறவித,ாஎவதாஉடவ்ு ாபண யாளராவா
மார்ு ஷல்ு ாடி.ாரராஸ்ு -உடவ்ு ாரசிர்ு ந்ு தா
திரங்ு களக்ு காவாபமாிிவயாஎப்ு படிா
உருவிாக்ு கவிதாஎவ்ு றாப ரசி்ு சி வவய ல்ு ாஅதி கா
ரநரம்ு ாபசிலவி ட்ு கக்ு ாபகாண்ு டிருந்ு ரதிவ்ு .ாஅந்ு திா
பமாிிாஇவ்ு றம்ு ாபயவ்ு பாட்ு டில்ு ாஉள்ு ளத.ா

ஓஎஸ்ு ஐக்ு காஎதி ராவாரபாராட்ு டதி்ு தி ல்ு ா
இவணயம்ு ாபவிவ்ு றத.ாதர்ு க்ு காமுடியாதிாபபர யா
ப ரசி்ு சி வவாரபாலாஏதிாவிதாவிரும்ு ரபாதாநமதா
தி றந்ு திாவிவலதி்ு திளம்ு ாஎப்ு ரபாதரமாஒருா
தர்ு வவிக்ு ாபகாகதி்ு தவி கம்ு ,ாயாராவிதாஒருா



பட்ு டதிார ாஇவளஞவ்ு ாஇவ்ு னம்ு ாசிர யாவா
முவறய ல்ு ாபசிய்ு க வ்ு றாவிிியுடவ்ு ாஅதி ல்ு ா
விந்ு தவி கவிார்ு ாஎவ்ு பவதிாநாங்ு கள்ு ாகண்ு ரடாம்ு .ா
நமதாபபருங்ு கவுகவளாஎல்ு லாம்ு ாஇவணயம்ு
கடந்ு தவி ட்ு டத.ாஅதிவ்ு ாவிளர்ு சி்ு சி க்ு கக்ு ாகறக்ு ரகா
நாம்ு ாந ற்ு கலாகாதாஎவ்ு பதிற்ு காகசி்ு ா
சி ரமப்ு பட்ு ரடாம்ு ாஎவ்ு பதி ல்ு ாஎங்ு கள்ு ாபண ா
இருக்ு க றத.ாஓஎஸ்ு ஐாதிளம்ு ாஅந்ு திப்ு ாபாடதி்ு வதிக்ு
கற்ு கவி ல்ு வல.ாஇப்ு ரபாதாவிரலாற்ு றில்ு ா
அவிர்ு கள்ு ாஓர்ு ாஅடிக்ு கறிப்ு பாகாஇருக்ு க றார்ு கள்ு .

…ா

சுயாட்ு சி ாவி தி ாஇவணயம்ு ாரபாவ்ு றாமுற்ு றிலம்ு ா
சுதிந்ு தி ரமாவத.ாறவால்ு ாநாம்ு ாரமலம்ு ாரமலம்ு ா
தி ட்ு டங்ு களக்ு காவாதிகப்ு பசி்ு ாசுவிர்ு கவளா
மிகதி யாகக்ு ாகாண்ு க ரறாம்ு .ாமவக்ு வஸா
நீங்ு கள்ு ாபயவ்ு பகதி்ு தி வால்ு ,ாஉங்ு கள்ு ாகண வ ா
எவி்ு வி திம்ு ாபசியல்ு பகக றதாஎவ்ு றா
அறியமுடியும்ு .ாறவால்ு ாஉங்ு கள்ு ாஐ-எரபாவ வ்ு ா
மூலக்ு ாகறிிட்ு வடாநீங்ு கள்ு ாபார்ு க்ு காமுடியாத.ா



இவணயாவிவரமுவறக்ு ாகறிப்ு பகள்ு ா
தி றந்ு திவவி.ாறவால்ு ாரசிவவிகள்ு ா
அதி பயங்ு கரமாகாவமயப்ு பகதி்ு திப்ு பட்ு டாமூடியா
ரசிவவிகவளாரநாக்ு க சி்ு ாபசில்ு க வ்ு றவ.ா
இவணயாநகந வலதி்ு ாதிவ்ு வமக்ு காகா
பதிாடர்ு ந்ு தாரபாராடிாவிருக ரறாம்ு .ாறவால்ு ா
பபருமளுாஇவணயம்ு ாதி றந்ு தி ருக்ு க றத.ா
அவி்ு விாரறாஇருக்ு காநாம்ு ாரபாராடியாகா
ரவிண்ு கம்ு .ாஎவ னம்ு ாநல்ு லதாபசிய்ு யாவி டாமல்ு ா
திவலகிாக்ு க ,ாஅவதிாமூடிவி டக்ு  டியாரபாமசி்ு
பசிய்ு தி கள்ு ,ாரமாசிமாவாசுயபசியமகள்ு ா
(அப்ு யசி வி்ு ாபாட்ு ),ாப றாஅவடயாளங்ு கள்ு ா
ரபாவ்ு றவிற்ு றிவ்ு ாதிாக்ு கதிலக்ு காஇவணயம்ு ா
உள்ு ளாக ய ருக்ு க றத.ா

நமதாபார்ு வவிகவளதி்ு ாதி றந்ு திாவிவலதி்ு திளம்ு ா
எவ்ு பதிற்ு கம்ு ாரமலாகாவவிதி்ு த,ாஇரதிா
திதி்ு தவிங்ு கவளாநமதாவிாி்ு க்ு வகய வ்ு ாப றா
பகதி கள லம்ு ாபசியல்ு பகதி்ு திாரவிண்ு கம்ு .ா
சுயாட்ு சி ாவி தி ாசிட்ு டதி்ு தி ற்ு கம்ு ா
பபாருந்ு தவிததிாவ்ு .ாநாம்ு ாநம்ு வமாறளா



உருவிாக்ு கம்ு ாசிட்ு டங்ு கவளப்ு ாபபறவிபதிவ்ு பதா
முழவமய வ்ு றி,ாபதிாிில்ு நட்ு பக்ு ா
கவறபாட்ு கடவ்ு ,ாவி வலயதி கமாகா
இருக்ு கம்ு ரபாதாநாம்ு ாஎப்ு படிாஒருா
உண்ு வமயாவாஜவநாயகமாகாஇருக்ு கமுடியும்ு ?
ஜியார்ு ஜியாாசிட்ு டம்ு ாஒருாகழமதி்ு தி டம்ு ா
முழதமாகாஒப்ு பவடக்ு கப்ு ாபட்ு கள்ு ளத.ாஅதா
பதிாிில்ு நட்ு பக்ு ாகவறபாகாஉவடயா
பமவ்ு பபாருள்ு ாவிாய லாகும்ு ாபதிாந்ு திரவிாவா
பயவ்ு பகதி்ு தாவி தி கவளக்ு ாபகாண்ு கம்ு ாஅவதிா
வி ற்ு க றத.ாஇதாரபாவ்ு றாவி யாபார கள்ு ாதிரும்ு ா
காலாவிதி யாவாஅவமப்ு பகளால்ு ா
விிக்ு கறிஞர்ு களம்ு ாஇவ்ு றா
சி ரமப்ு பகக றார்ு கள்ு .ாஅபமர க்ு கக்ு ா ட்ு டாட்ு சி ா
அரசி வ்ு ாநீதி யவவிகளக்ு காவாபபாதா
ஒழங்ு கவமுகள்ு ாரபாவ்ு றவவிாக வடப்ு பதா
 டாமிகும்ு ாரபாதிாமல்ு ாஇருக்ு க றத.ாஅந்ு திரங்ு க
ீறல்ு களக்ு காகசி்ு ாரசிாதி க்ு காரவிண்ு டி,ாமுழா
மாவிட்ு டாநீதி யவவிாறவிணங்ு கவளா
றராய்ு விதாரபாவ்ு றாஎள யாபசியல்ு கவளயும்ு ா
பசிய்ு யாவி டாமல்ு ாதிகக்ு கம்ு ாஅதி கப்ு ாபணசி்ு ா



பசிலவிாக வ்ு றாபதி ரவிககள வ்ு ாப வ்ு வால்ு ாஅத
முடங்ு கக றத.ா

சுயாட்ு சி ாவி தி ாஇவணயதி்ு வதியும்ு ாசிட்ு டதி்ு வதியும்ு
வி டாஅதி கதி்ு ாபதிாவலுாபசில்ு லக்ு  டியதா
எவ்ு றாந வவக்ு க ரறவ்ு .ாபதிாிில்ு நட்ு பதி்ு ா
திரவி தி கவளாவி கவி ப்ு பதிற்ு காவாஎங்ு கள்ு ா
ரபாராட்ு டம்ு ாஇதிற்ு பகாருாசிாவ்ு ற.ாநமதாஉலகம்ு ா
ரமவ்ு ரமலம்ு ாபதிாிில்ு நட்ு பாமயமாகம்ு ாஒவ்ு ற.ா
நமதாமுக்ு க யமாவாஉள்ு கட்ு டவமப்ு பகள்ு ா
எவி்ு வி திம்ு ாபசியல்ு பகக வ்ு றவாஎவ்ு பவதிாநாம்ு ா
அறிந்ு தபகாள்ு விதாஉய ராவத.ாஎப்ு படிா
வி ஷயங்ு கவளசி்ு ாபசிய்ு யாரவிண்ு கம்ு ா
எவ்ு பதிற்ு காவாபபாதாஒப்ு பதிவலதி்ு ாதிரவி தி கள்ு
முவ்ு வ றதி்ு தக வ்ு றவ.ாதிரவி தி ாஎவ்ு பதா
அர்ு தி்ு திமுள்ு ளதிாகாஇருக்ு காரவிண்ு கமாய வ்ு ா
எல்ு லாரும்ு ாஅவதிப்ு ாபடிக்ு கும்ு ாஅவதிப்ு பற்ு றிப்ு ா
ரபசிும்ு ாஅதாக வடக்ு கரவிண்ு கம்ு ாஎவ்ு றா
சுயாட்ு சி வி தி ாபசிால்ு க றத.ாதிவ யார்ு ா
சிட்ு டதி்ு வதிப்ு ாரபாலரவிாதிவ யார்ு ாதிரவி தி யும்ு ா
முட்ு டாள்ு திவமாகாஇருக்ு க றத.



நமதாஇலக்ு ககவளாஅவடவிதி ல்ு ாநாம்ு ா
உய ர்ு மூசி்ு சுடவ்ு ாபசியல்ு படாரவிண்ு கம்ு ாஎவ்ு றா
இலாாபட்ு ா றிவார்ு ாஎவ்ு பவதிாந வவுா
 ர்ு க ரறவ்ு .ாஉடவடியாகாஉலகாசிமாதிாவம்ு ா
ஏற்ு பட்ு கவி கம்ு ாஎவ்ு றாநாம்ு ாநம்ு பாவி ட்ு டாலம்ு ,ா
அல்ு லதாஅதாந கிரவிாந கிாதாஎவ்ு றா
கருதி வாலம்ு  ட,ாஅதிற்ு காகப்ு ாபண பசிய்ு ரதிா
றகாரவிண்ு கம்ு .ாநாம்ு ாஅந்ு திாமுயற்ு சி வயக்ு ா
கட்ு டாயம்ு ாபசிய்ு திாகாரவிண்ு கம்ு .

அறிுாக வடதி்ு திலம்ு ாஉய ர்ு மூசி்ு சிாவாஒருா
இலக்ு கதிாவ்ு .ாஅதிற்ு காகாநாம்ு ாபண யாற்ு றா
ரவிண்ு கம்ு .ாஇந்ு தாசுயராஜ்ு யம்ு ாஎவ்ு றாஇலக்ு கா
எப்ு படிாஇந்ு தி யாவி வ்ு ாஎதி ர்ு காலதி்ு வதிப்ு ாபற்ு றியா
பரந்ு திாஉய ர்ு மூசி்ு சிாவாஇலக்ு ககரளாகா
இவணக்ு கப்ு பட்ு டரதிா,ாஅதரபாலாநாம்ு ா
சுயாட்ு சி ாவி தி வயாஉலகாமுழவிதம்ு ாஅறிுா
க வடப்ு பதிற்ு காவாரதிடலடவ்ு ா
இவணக்ு கமுடியும்ு ாஎவ்ு றாகருதக ரறவ்ு .ா
உங்ு களக்ு காஒருாதி றந்ு திாவி தி தி்ு பதிாகதி ா
இல்ு வலாஎவ்ு றால்ு ,ாதிகவிவலாஒருரபாதம்ு ா



உங்ு களால்ு ாஜவநாயகப்ு ாபகதி்ு திாமுடியாத.ாஒருா
ஜவநாயகதி்ு தி ல்ு ாமக்ு கள்ு ாதிங்ு கள்ு ா
திவலவி தி வயதி்ு ாதிாங்ு கரளா
கட்ு கப்ு பகதி்ு தவிவதிப்ு ாபற்ு றியதாஇத.

தவிள ி்ு ிவட அரசிாங்ு கம்ு  என்ு ு மர்ு தி ரம்ு  

பாரக்ு ாஒபாமாாபதிவி ாஏற்ு றப றகாஓர்ு ா
றர்ு விதி்ு வதிதி்ு ாதூண்ு கம்ு ாந கி்ு சி்ு சி வயாநாவ்ு ா
பதிாவலவி மருந்ு தாகண்ு ரடவ்ு .ாபலா
றண்ு ககளாகாஅரசிாங்ு கதி்ு ாதிகவிலக்ு காவா
எவதாரபாராட்ு டம்ு ாவி சி தி்ு தி ரமாவாஒவ்ு றாகா
சி மகாவ்ு ாசிமபவிள ய ல்ு ாகருதிப்ு பட்ு டத.ா
றவால்ு ாஅரசிாங்ு கதி்ு வதிாரமம்ு பகதி்ு திாரவிண்ு டிதி்ு
பதிாிில்ு நட்ு பதி்ு தி வ்ு ாறற்ு றமல்ு ாபபர யபதிாருா
அவலவசி்ு வசிாஒபாமாாபகாண்ு கவிந்ு திார்ு .ா
 க ள லம்ு ாமுகநமலம்ு ாஇருந்ு திாமூதி்ு திா
பபாறியாளர்ு கள்ு ாமிகந்ு திாஊதி யம்ு ாபபறம்ு ா
திங்ு கள்ு ாரவிவலகவளாவி ட்ு காபவிள்ு வளா
மாள வகக்ு கப்ு ாபண ாபர யாவிந்ு திவர்ு .ா



ஜவாதி பதி ாஒபாமாாஒருாதிவலவமதி்ு ா
பதிாிில்ு நட்ு பாஅதி கார வயாந யமிதி்ு திார்ு .ா
அந்ு திப்ு ாபதிவி ய மருந்ு திாமூவ்ு றாரபருரமா
எவக்ு காநண்ு பர்ு கள்ு ாஎவ்ு றாகருதக ரறவ்ு .ா
ரடவி ட்ு ாஎபபர யரராாரபாவ்ு றாபதிாவலரநாக்ு கா
மிக்ு காஅதி கார கள்ு ாநடதி்ு தவிதிற்ு காமுழா
முகவமகள்ு ாஅள க்ு கப்ு பட்ு டவ.ாஅவிருக்ு கா
ரதிசி யக்ு ாகாப்ு பகங்ு கள்ு ாக வடதி்ு தித.ாபிவமா
ரநாக்ு கவடயாகடியரசுக்ு ாகட்ு சி ய வர்ு ா
ரபரவவிவயாநடதி்ு தி வர்ு .ாறவால்ு ா
அவிர்ு களம்ு  டாபதிாிில்ு நட்ு பதி்ு வதிதி்ு ா
திழவி க்ு பகாள்ு ளாவி ரும்ு ப யதரபாலதி்ு ா
ரதிாவ்ு றியத.ாஉதிாரணமாகா
திாராளவிாதி யாக யாநாவ்ு ,ாகடியரசுக்ு ா
கட்ு சி க்ு கழதி்ு ாதிவலவிரும்ு ,ா
காங்ு க ரஸ்ு நபருமாவாரடரல்ு ாஇஸ்ு ஸாுடவ்ு ா
ரசிர்ு ந்ு தாபபர யாஎண்ு ண க்ு வகய ல்ு ாகாங்ு க ரஸ்ு ா
வடிரயாக்ு கவளாவி கவி ப்ு பதிற்ு கப்ு ா
பண பசிய்ு ரதிவ்ு .ா



சிர்ு விரதிசிாஅளவி ல்ு ,ாதி றந்ு திாஅரசிாங்ு கக்ு ா
 ட்ு டாண்ு வமக்ு காமிகாஅதி காஅளுாமுயற்ு சி ா
பவிள்ு வளாமாள வகய ல்ு ாபசிய்ு யப்ு பட்ு டத.ா
பலரவிறாநாககள வ்ு ாஅதி கார கள்ு ாஅடிக்ு கடிா
சிந்ு தி தி்ு தாதி றந்ு திாஅரசிாங்ு கதி்ு ாதி ட்ு டங்ு கவளயும்ு ா
இலக்ு ககவளயும்ு ாவிளர்ு தி்ு திவர்ு .ாஅபமர க்ு கா
ஐக்ு க யநாட்ு டில்ு ,ாஒவி்ு பவிாருா ட்ு டரசுா
முகவமயும்ு ாஒருாதி றந்ு திாஅரசிாங்ு கதி்ு ா
தி ட்ு டதி்ு வதிக்ு ாபகாண்ு கவிராரவிண்ு கம்ு ாஎவ்ு றா
ந வலாஏற்ு பட்ு டத.ாஎதி்ு திவவதி்ு ாதிகவில்ு ா
பதிாகதி கவளப்ு ாபபாதமக்ு களக்ு கா
அள தி்ு திவர்ு ாஎவ்ு பவதிாவவிதி்ு தாமுகவமகள்ு ா
திரவிர வசிப்ு ாபகதி்ு திப்ு பட்ு டவ.ா
ஒள ுமவறவி வ்ு வமாரகாட்ு பாடாக யத.ா
தி றந்ு திந வலாஎவ்ு பதாஇலக்ு காகாஇருந்ு தித.ா

அரசிாங்ு கசி்ு ாரசிவவிய ல்ு ாரமலம்ு ாபதிாிில்ு நட்ு பா
ந பணர்ு கவளக்ு ாபகாண்ு கவிர,ாஐக்ு க யா
நாட்ு டிவ்ு ா(ப ர ட்ு டவ வ்ு )ாவிிிவிகக்ு கம்ு ா
முகவமயாவ,ாபவிள ப்ு பவடயாவாஅரசிாங்ு கா
றவ்ு வலவ்ு ாரசிவவிகள ல்ு ாரநரடியாகாநவவா



கண வ தி்ு ாதி ட்ு டமுவறவமவயக்ு ா
பகாண்ு கவிந்ு தி,ாஅரசிாங்ு கக்ு ாகண வ சி்ு ா
ரசிவவிவயாஅபமர க்ு காாப வ்ு பற்ு றியத.ாபதி யா
அபமர க்ு கக்ு ாகண வ சி்ு ாரசிவவியுடவ்ு ா18 ாFஎவ்ு றா
மற்ு பறாருாகழாஇவணந்ு தாபகாண்ு டத.ாஅதா
பபாதசி்ு ாரசிவவிகள்ு ாந ர்ு விாகதி்ு வதிசி்ு ாரசிர்ு ந்ு தித.ா
அதிவ்ு ாபண தி்ு பதிாகதி ய ல்ு ாபதிாிில்ு நட்ு பதி்ு தி ல்ு
அறிுக்ு  ர்ு வமாமிக்ு க,ாஅனபவிம்ு ாவிாய்ு ந்ு தி,ா
இவளஞர்ு கள்ு ாஏறதி்ு திாிாநறாரபர்ு ாஇருந்ு திவர்ு .ா
அதிவ்ு ாகார யாலயக்ு ாகட்ு டடம்ு ா18றம்ு ாபதிரு,ா ாF
பதிருாஇரண்ு கம்ு ாசிந்ு தி க்ு கம்ு ாமூவலய ல்ு ா
இருந்ு திதிால்ு ா18 ாFஅவமப்ு பக்ு காஅந்ு திா
ரவிடிக்ு வகயாவாபபயர்ு .ா

அசி்ு சிமயதி்ு வதிாஒட்ு டி,ாறரராவ்ு ாஸ்ு விார்ு ட்ு ஸ்ு ாஒரு
கட்ு கவராஎழதி வார்ு .ாஅவதிப்ு ா
ப வ்ு வ வணப்ு பாகதி்ு ாதிந்ு தள்ு ரளவ்ு .ாபவிறம்ு ா
ஒள ுமவறவி வ்ு வமாஒருாதிவிறாவாஇலக்ு கா
எவ்ு றாஅவிர்ு ாஎசி்ு சிர தி்ு திார்ு .ாஅவிரதா
அக்ு கவறவயாநாவ்ு ாபக ர்ு ந்ு தாபகாண்ு ரடவ்ு .ா
அரசிாங்ு கதி்ு தி ல்ு ாஒள ுமவறவி வ்ு வமா



ரவிண்ு கம்ு ாஎவ்ு றாஒரராவி ருப்ு பதி்ு தி வ்ு ா
காரணமாகரவிாஎவதாபண வயசி்ு ாபசிய்ு க ரறவ்ு ா
எவ்ு றாமக்ு கள்ு ா றம்ு ரபாதாஎவக்ு கக்ு ாரகாபம்ு ா
விருவிதாவிிக்ு கம்ு .ாதிவிறாகாஎண்ு ணா
ரவிண்ு டாம்ு .ாஅரசுாமுகவமகள்ு ாமட்ு கமல்ு ல,ா
எவதாஅவமப்ு பாரபாவ்ு றாபபாதாஅறா
ந றவிவங்ு களம்ு ாரமலம்ு ாதி றம்ு படசி்ு ா
பசியற்ு பகவிதிற்ு காஒள ுாமவறவி வ்ு வமாஒருா
விிிாஎவ்ு றாமுழவமயாகக்ு ாகருதக ரறவ்ு .ா
றவால்ு ாநாங்ு கள்ு ாபசிய்ு விதிற்ு காஅதாதிவிறாவா
பபயர்ு ாஎவ்ு றாந வவக்ு க ரறவ்ு .ா
ஒள ுமவறவி வ்ு வமாஒருாபதிள விற்ு றாஇலக்ு க.
ஒருாதி றவ்ு மிக்ு காசிதி்ு தி யாக்ு க ரகப்ு ாரபாராட்ு டம்ு ா
நடதி்ு தவிதிற்ு கதி்ு ாரதிவவியாவா
திவ ப்ு பயனவடவமாஅதி ல்ு ாஇல்ு வல.ாபவிறம்ு ா
ஒள பபறதில்ு ாஎவ்ு பரதிாஓர்ு ாஇலக்ு காறகாத.ா

நாவ்ு ாபசிய்ு விவதிசி்ு ாபசிய்ு யக்ு ாகாரணம்ு ,ாஅதா
அரசிாங்ு கதி்ு வதிாரமலம்ு ாநவ்ு காபசியல்ு படா
வவிதி்ு தித.ாஅரசிாங்ு கம்ு ாஎவி்ு வி திம்ு ாசிட்ு டதி்ு வதிதி்ு ா
திவக்ு கம்ு ,ாசிட்ு டதி்ு தவறக்ு கம்ு ,ா



பபாதமக்ு களக்ு கம்ு ாக வடக்ு கசி்ு ாபசிய்ு க றதா
எவ்ு பவதிசி்ு ாசிர யாக்ு கவிதி ல்ு திாவ்ு ாஎவதா
றர்ு விம்ு .ாரபரவவிாநடப்ு பகவளாநாவ்ு ா
றவ்ு வலவ ல்ு ாபகாண்ு கவிராவி ரும்ு ப யதிவ்ு ா
காரணம்ு ாஅதாநாகமுழவிதமுள்ு ளா
மாணவிர்ு கள்ு ாகல்ு வி பபறவிதிற்ு காவாஒருா
கருவி யாக யத.ாரபரவவிய வ்ு ா
பண தி்ு பதிாகதி ய வர்ு ாரமலம்ு ாசி றப்ு பாகாஅவதிா
நடதி்ு தவிவதியும்ு ாஎள திாக்ு க யத.ா

தி றந்ு திாஅரசிாங்ு காஇயக்ு கதி்ு தி ல்ு ாநாவ்ு ாகண்ு டதா
இததிாவ்ு :ாநல்ு லாஎண்ு ணம்ு ாபகாண்ு டா
மவ திர்ு கள்ு ாபலர்ு ாஒழங்ு கவமவவிா
உள்ு ள ருந்ு தாதிாங்ு கள்ு ாமாற்ு றப்ு ாரபாவிதிாகா
ந வவதி்ு திவர்ு .ாஇவ்ு னம்ு ாபதிள விாகசி்ு ா
பசிாவ்ு வால்ு ,ாஅவிர்ு கள ல்ு ாபலர்ு ாஅதி கம்ு ா
சிாதி க்ு கும்ு ாபசிய்ு திார்ு கள்ு .ாஒருாசி றியாஸ்ு விாட்ு ா
( )ாSWAT கழ,ாஒப்ு பந்ு திதிாரர்ு ாககந்ு தயர்ு ாதிரும்ு ா
ந வலய மருந்ு த,ாஉடல்ு நலப்ு பராமர ப்ு பா
அவமப்ு வபா( . )ாhealthcare gov காப்ு பாற்ு றசி்ு ாபசிய்ு திா
அருங்ு கார யதி்ு வதிப்ு ாபாருங்ு கள்ு .ாறவால்ு ா



பலரபர்ு ,ாஉள்ு ள ருப்ு பதாஓர்ு ாமவமக ி்ு ாமவ்ு றம்ு ா
எவ்ு றம்ு ,ாநீங்ு கள்ு ாஅரசிாங்ு கதி்ு தி ல்ு ா
இல்ு லாவி ட்ு டால்ு ,ாதர்ு வி ல்ு ாஉங்ு களக்ு கப்ு ா
பங்ு க ல்ு வலாஎவ்ு றம்ு ாந வவதி்ு திார்ு கள்ு .ா
அவிர்ு கள ல்ு ாபலர்ு ாஎவ்ு வ டம்ு ாரபசிதி்ு ா
தியங்ு க வார்ு கள்ு ,ாரபசி வால்ு ா
ரபாராட்ு டதி்ு வதியும்ு ாதவி ராமாற்ு றதி்ு வதியும்ு ா
திாங்ு கள்ு ாதிழவி க்ு ாபகாள்ு விதாரபாலாகம்ு ா
எவ்ு றாகவிவலப்ு ாபட்ு டவர்ு .ா

அரசிாங்ு கம்ு ாஉள்ு ளம்ு ாபறமும்ு ாதி றம்ு படசி்ு ா
பசியல்ு பகவிதாநமக்ு காஅவிசி யம்ு ாஎவா
ந வவக்ு க ரறவ்ு .ாஇந்ு தி யாவி லம்ு ,ா
அபமர க்ு காவி லம்ு ,ாபபாதசி்ு ாரசிவவிதி்ு ா
தவறய வ்ு ாதி றவ்ு கவளாநாவ்ு ாமிகும்ு ா
பாராட்ு கபவிவ்ு .ாரசிவவி-வமயமிட்ு டாஎந்ு திா
முகவமக்ு கள்ு ளம்ு ாபசிவ்ு றாபார்ு தி்ு திால்ு ,ா
அங்ு கள்ு ளாபதிாிில்ு நட்ு பாஅறிவி வ்ு ாறிம்ு ,ா
பபாதசி்ு ாரசிவவிய ல்ு ாகாட்ு கம்ு ாபபாறப்ு பா
றக யவிற்ு வறக்ு ாகண்ு காவி யப்ு பவடவர்ு கள்ு .ா



றவால்ு ாஅரசிாங்ு கதி்ு வதிாஉட்ு பகதி ாமக்ு கள டம்ு ா
மட்ு கம்ு ாவி ட்ு கவி டாமுடியாத.ாநாம்ு திாவ்ு ா
அரசிாங்ு கதி்ு தி வ்ு ாஎஜமாவர்ு கள்ு .ாஅதாஎப்ு படிா
நடக்ு க றதாஎவ்ு பதி ல்ு ாநாம்ு ாதவி ரமாகப்ு ா
பங்ு பககக்ு காவி ட்ு டால்ு ,ாஅவிர்ு கள்ு ாதிங்ு கள்ு ா
இயலாற்ு றவலாஅவடயாமுடியாத.ாஓர்ு ாஇலக்ு கா
எவ்ு றாமுவறய ல்ு ாஒள ுமவறவி வ்ு வமா
ரபாதமாவதிவ்ு ற.ாஇவ்ு னம்ு ாதல்ு மயம்ு ாரதிவவி.
அதிவால்ு திாவ்ு ாசுயாட்ு சி வி தி ாரவிண்ு கம்ு .ாஒருா
சிட்ு டம்ு ாஎவ்ு றால்ு ாஅதாபபாதமக்ு களக்ு காகா
இருக்ு காரவிண்ு கம்ு .ாஒள ுமவறவி வ்ு வமா
திவக்ு காவதாஅல்ு ல,ாநமதாசிட்ு டதி்ு தவறா
மற்ு றம்ு ாபதிாிில்ு நட்ு பாஉள்ு கட்ு கமாவங்ு கள்ு ா
தி றம்ு படசி்ு ாபசியல்ு படவவிக்ு காஅதாஒருாகருவி .ா
அதாஉள்ு ள ருந்ு தாமட்ு கம்ு ாந கிாஇயலாத.ா

பலாறண்ு ககளாக,ாஉள்ு முயற்ு சி ாமட்ு கரமா
பண கவளசி்ு ாபசிய்ு யாஒரராவிிிாஎவ்ு றா
ரதிாவ்ு றியத.ாஐக்ு க யாநாட்ு டிவ்ு ாஅரசிாங்ு கா
எண்ு ண யல்ு ா(கண வ சி்ு )ாரசிவவிாபதிாிில்ு நட்ு பா
உலகம்ு ாமுழவிதம்ு ாபவிகவிாகப்ு ா



பாராட்ு டப்ு பட்ு டத.ாறவால்ு ாஅரசிாங்ு கதி்ு தி ல்ு ா
மாற்ு றம்ு ாஏற்ு பட்ு டாப றகாஅதாபவிறம்ு  டாகா
இருக்ு க றத.ாஅபமர க்ு காஐக்ு க யநாட்ு டில்ு ,ா
அபமர க்ு காஎண்ு ண யல்ு ாரசிவவியும்ு ா18 -F உம்ு ா
சிட்ு டமியற்ு றல்ு ,ாந ர்ு விாகக்ு ாக வளகள ல்ு ா
பகாள்ு வகாவிகப்ு ரபார்ு ாகவிவம்ு ாபகாள்ு ளசி்ு ா
பசிய்ு விதிற்ு கப்ு ாரபாராகக வ்ு றவ.ாஅவவிாமிகப்ு ா
பபர யாபண வயதி்ு ாபதிாடர்ு ந்ு தாபசிய்ு க வ்ு றவ.ா
இந்ு திாஇருாமுகவமகள வ்ு ாபபாறப்ு பா
ந ர்ு விாக களம்ு ாஎவ்ு ாதிவ ப்ு பட்ு டாநண்ு பர்ு கள்ு ா
எவ்ு ரறாகருதக ரறவ்ு .ாஅவிர்ு கள வ்ு ாபபாதசி்ு ா
ரசிவவிாஉணர்ு வவிாமிகும்ு ாரபாற்ு றக ரறவ்ு .ா
றவால்ு ாபவிள ய மருந்ு தாநமதாஉதிவி ா
அவிர்ு களக்ு கதி்ு ாரதிவவி.ாநாம்ு ா
அரசிாங்ு கதி்ு தி டரமாந ர்ு விாகதி்ு வதிாவி ட்ு கவி டா
முடியாத.ாகடிமக்ு கள்ு ாஎவ்ு றாமுவறய ல்ு ாஅதா
நமதாபபாறப்ு ப.ா

இர்ு தி யாவக்ு ரகு்ு ு ஓர்ு  அுறவதி்ு  தி ட்ு டம்ு  



டிசிம்ு பர்ு ாமுடிந்ு தா2017ாந வறயும்ு ாரவிவளய ல்ு ,ா
நாவ்ு ாஎவ்ு வாபசிய்ு யாவி ரும்ு பக ரறவ்ு ா
எவ்ு பவதிப்ு ாபர ந்ு தபகாள்ு ளம்ு ாமுயற்ு சி ய ல்ு ா
நாட்ு கவளசி்ு ாபசிலவி ட்ு ரடவ்ு .ாஇந்ு தி யாவி ல்ு திாவ்ு
ரமலம்ு ாரவிவலாபசிய்ு யாவி ரும்ு பக ரறவ்ு ா
எவ்ு பவதிப்ு ாபர ந்ு தாபகாண்ு ரடவ்ு .ாஇவதிசி்ு ா
சுயநலக்ு ாகாரணங்ு களக்ு காகரவிாபசிய்ு க ரறவ்ு .ா
இந்ு திப்ு ாபரந்ு தி,ாரவிற்ு றவமகள்ு ாபகாண்ு ட,ா
விளமாவாவிரலாறம்ு ாதடிப்ு பமிக்ு காமக்ு களம்ு ா
பகாண்ு டாநாட்ு டிமருந்ு தாநாவ்ு ாகற்ு றக்ு ா
பகாள்ு ளாஏராளமாகாஇருக்ு க றத.ாசிாம்ு ா
ப ட்ு ரராதிாுடவாவாஎவதாபண ாஒருா
வி தி்ு தி யாசிதி்ு வதிாஉருவிாக்ு க ாவிருக றதாஎவ்ு றா
ந வவக்ு க ரறவ்ு .ாஅவிர்ு ாமூலமாகாநாவ்ு ா
இந்ு தி யாவி வ்ு ாப றாமவ திர்ு கள்ு ாபலவரசி்ு ா
சிந்ு தி தி்ு தி ருக்ு க ரறவ்ு .ாஅவிர்ு கள்ு ாவிாி்ு க்ு வகா
முழவிதிற்ு கமாவாநல்ு லாநண்ு பர்ு களாகா
இருப்ு பார்ு கள்ு ாஎவ்ு றாஉறதி ாஎவக்ு கா
இருக்ு க றத.ா



எதி ர்ு காலசி்ு ாபசியல்ு பாட்ு டிற்ு காவாதி ட்ு டதி்ு வதிா
விகக்ு க வ்ு றாசிர்ு சி்ு வசிகரளாகாநாவ்ு ா
இப்ு பதி்ு திகதி்ு வதிாமுடிக்ு காந வவக்ு க ரறவ்ு .ா
எவதாபசிாந்ு திசி்ு ாசி ந்ு திவவகவளா
ஒழங்ு கபகதி்ு தவிதிற்ு காஇப்ு படிசி்ு ாபசிய்ு க ரறவ்ு .ா
றவால்ு ாஇந்ு திப்ு ாரபாராட்ு டதி்ு தி ல்ு ாமற்ு றவிர்ு களம்ு
நம்ு ரமாகாரசிர்ு ந்ு தபகாள்ு விார்ு கள்ு ாஎவ்ு றா
நம்ு பக ரறவ்ு .ா

நாம்ு ாபண பசிய்ு யக்ு  டியாபதி்ு ததி்ு ாதவறகள்ு ா
இருப்ு பதிாகாந வவக்ு க ரறவ்ு .ாஅவிற்ு றில்ு ாபலா
ஏற்ு பகவரவிாபதிாடங்ு க ாநடந்ு தா
பகாண்ு டிருப்ு பவவி.ாப றர டம்ு ாரவிறபட்ு ட,ா
இவதிவி டசி்ு ாசி றந்ு திாபட்ு டியல்ு கள்ு ாஇருக்ு கலாம்ு ா
எவ்ு பவதிதி்ு ாபதிள ுபகதி்ு தி க்ு ாபகாள்ு க ரறவ்ு .ா
எந்ு திவி திமாவாஉறதி யாவாதி ட்ு டமாகும்ு ா
இந்ு திப்ு ாபதி்ு வதியும்ு ாமுவ்ு வவிக்ு கவி ல்ு வல.ா
காந்ு தி ஜிா"மாற்ு றமாகாஇரு"ாஎவ்ு றா றியரபாத,
மக்ு கள்ு ாபசியல்ு படாரவிண்ு கம்ு ாஎவ்ு றாஅவிர்ு ா
கருதி வார்ு ாஎவ்ு பதாமட்ு கமல்ு ல,ாமக்ு கள்ு ா
திங்ு களக்ு கள்ு ாரநாக்ு கரவிண்ு கம்ு ,ாப றர்ு ாஎவ்ு வா



பசிய்ு யாரவிண்ு கம்ு ாஎவ்ு றாபசிால்ு மக்ு ா
பகாண்ு டிருக்ு கக்ு ா டாதாஎவ்ு றாஅர்ு தி்ு திப்ு ா
பகதி்ு தி யதிாகரவிாநாவ்ு ாநம்ு பக ரறவ்ு .ா

1.ாபதிாிில்ு நட்ு பாஅறிு.ாபதிாிில்ு நட்ு பா
அறிுக்ு காவாசிண்ு வடாமுதிமல்ு ாவிருக றத.ா
இதாசிதி்ு தி யாக்ு க ரகதி்ு தக்ு காவாவி தி .ாஇந்ு திதி்ு ா
தவறய ல்ு ாஇந்ு தி யாவி ல்ு ாமட்ு கமல்ு ல,ா
உலகமுழவிதம்ு ாரகள்ு வி ாரகட்ு கப்ு பகக றத.ா
நாங்ு கள்ு ாபதி வி ட்ு டாதிரங்ு கவளாமில்ு மயவ்ு ா
கணக்ு காவாமக்ு கள்ு ாபயவ்ு பகதி்ு தி ா
ய ருக்ு க றார்ு கள்ு .ாஅபமர க்ு காவி லம்ு ா
இந்ு தி யாவி லம்ு ாஉள்ு ளாகடிமக்ு களக்ு காஇவதிசி்ு ா
பசிால்ு மய ருக்ு க ரறாம்ு .ாஇந்ு திதி்ு ாதிகவில்ு ாரமலம்ு ா
பரவிலாகாவிளர்ு க்ு கப்ு படாரவிண்ு கம்ு ா
எவ்ு பதிற்ு காவாபபர யாரதிவவிாஇருக்ு க றதா
எவ்ு பதாபதிள ு.

தி ல்ு மய வ்ு ாமாண்ு பமிகாஉயர்ு நீதி ாமவ்ு றம்ு ா
மற்ு றம்ு ாஅபமர க்ு காமாண்ு பமிக்ு கா
ரமல்ு முவறிட்ு காஅவவிகள வ்ு ாதர்ு ப்ு பக்ு காகா



நாங்ு கள்ு ாகாதி்ு தி ருக்ு க ரறாம்ு .ாறவால்ு ா
பவிறமரவாகாதி்ு தி ருப்ு பவதிவி டாரவிவலா
அதி கமாகசி்ு ாபசிய்ு யாரவிண்ு டிய ருக்ு க றத.ாஇந்ு திா
றவிணங்ு கவளப்ு ாபயவ்ு பகதி்ு திாரவிண்ு டியா
மக்ு கள்ு ,ாகல்ு வி யாளர்ு கள்ு ,ா
பபாறிய யலாளர்ு கள்ு ,ாநகராஅதி கார கள்ு ,ா
சிாதிாரணக்ு ாகடிமக்ு கள்ு ாஎல்ு லார்ு ாமவதி்ு தி லம்ு ா
இந்ு திப்ு ாப ரசி்ு சி வவவயாஎழப்ு பாரவிண்ு கம்ு .ா
நாம்ு ாஎல்ு லாரும்ு ாரசிர்ு ந்ு தாநமதாசிமூகதி்ு வதிா
ந ர்ு விக க்ு கம்ு ாபதிாிில்ு நட்ு பாவி தி கள்ு ாநமக்ு கக்ு ா
க வடக்ு காரவிண்ு கம்ு ாஎவ்ு றா
கரபலழப்ு ப வால்ு திாவ்ு ாஇதாநடக்ு கம்ு .ா

2.ாஇந்ு தி யாவி வ்ு ாபபாதாநலகம்ு .ாஇந்ு தி யப்ு ா
பபாதாநலகம்ு ாவிாய லாகாஎல்ு லாருக்ு கம்ு ா
பதி்ு திகங்ு கள்ு ாக வடக்ு கசி்ு ாபசிய்ு விதாநடந்ு தா
பகாண்ு டிருக்ு க றத.ாறவால்ு ாஇவ்ு னம்ு ாஅதி கா
ரவிவலாபாக்ு க ாய ருக்ு க றத.ாஇந்ு தி யாவி வ்ு ா
எல்ு லாாநலகாநல்ு கவளயும்ு ாஉயர்ு பதிள வி ல்ு ா
ஸ்ு ரகவ்ு ாபசிய்ு விதி ல்ு ாஇயலாற்ு றல்ு ாமிகதி யாகா
உள்ு ளத.ாஅந்ு திாஇயலாற்ு றவலாபவிள க்ு ா



பகாண்ு கவிர,ாதிற்ு ரபாவதியாரசிகர ப்ு பக்ு கா
ரமற்ு திகவில்ு கவளாந சி்ு சியப்ு ாபகதி்ு தில்ு ,ாவி கபட்ு ட
ஸ்ு ரகவ்ு கவளாஇவணதி்ு தில்ு ,ாரமலம்ு ா
பசிய்ு தி கவளசி்ு ாரசிர்ு தி்ு தில்ு ாஎவாஅதி காரவிவலா
உள்ு ளத.ாமுவ்ு ரவறியாகாட்ு சி க்ு கறிா
விாசி ப்ு ப வவப்ு ாப ரதி கள ல்ு ா
பயவ்ு பகதி்ு தவிதிற்ு காமிகந்ு திாரதிவவிா
இருக்ு க றத.ா

இந்ு தி யாவி வ்ு ாகண வ ா(எண்ு ண யல்ு )ா
நலகதி்ு வதிாஉருவிாக்ு கவிதி ல்ு ாஅரசிாங்ு கதி்ு தி வ்ு ா
முயற்ு சி கவளாநாவ்ு ாரபாற்ு றக ரறவ்ு .ாறவால்ு ா
பமாதி்ு திப்ு ாபதி்ு திகசி்ு ாரசிர்ு க்ு வகவயயும்ு ா
மறஸ்ு ரகவ்ு ாபசிய்ு யாரவிண்ு கம்ு ாஎவா
நம்ு பக ரறவ்ு .ாகறிப்ு பாகாஇதவிவராபசிய்ு திா
ஸ்ு ரகவ்ு கள்ு ாகவறந்ு திாபதிள வி ல்ு ாஉள்ு ளவ.ாபல
பக்ு கங்ு கள்ு ாகாணாமலம்ு ,ாதி ர ந்ு தம்ு ாஉள்ு ளவ.ா
இதாரசிகர ப்ு வபாமுழவமாஅற்ு றதிாக்ு கக றத.ா
ஒள க்ு கறிாவிாசி ப்ு பசி்ு ாபசிய்ு விதாகடிவமாகா
உள்ு ளத.ாஇந்ு தி யாவி ல்ு ாஒருாமிகப்ு ாபபர யா
பபாததி்ு ாதிளம்ு ாஅவமவிதாஎல்ு லாா



பமாிிகள லம்ு ாமிகப்ு ாபபர யாஅளுாகல்ு வி ப்ு ா
பபாருள்ு கவளக்ு ாக வடக்ு கசி்ு ாபசிய்ு யாஉதிும்ு .ா
இப்ு ரபாதள்ு ளாரசிகர ப்ு ப ல்ு ா400,000ாநல்ு கள்ு ா
உள்ு ளவ.ாறவால்ு ாபலாமில்ு மயவ்ு ாகணக்ு காவா
நல்ு கவளசி்ு ாரசிர்ு க்ு காரமலம்ு ாமுழவமயாவா
முயற்ு சி ாரதிவவிப்ு பகம்ு ாஎவ்ு பதாஎவ்ு ாகண ப்ு ப.ா
இதாநடக்ு கக்ு  டியாஇலக்ு கதிாவ்ு .ாசி லா
றண்ு ககள்ு ாமட்ு கரமாரதிவவிப்ு பகம்ு .ா
இந்ு தி யாவி வ்ு ாஎதி ர்ு காலக்ு ாகல்ு வி க்ு காஇதாஓர்ு ா
அருவமயாவாமுதிலீடாகாஇருக்ு கம்ு .ா

கடியரசுதி்ு ாதிவலவிர்ு ாஒபாமாாஅலவில்ு ா
ஏற்ு றரபாத,ாநாவ்ு ாஜாவ்ு ாபபாரடஸ்ு டாவவிா
அணக ரவவ்ு .ாநாங்ு கள்ு ாஒபாமாுக்ு கா
இரதிரபாவ்ு றாவி திதி்ு தி ல்ு ாஒருாதி றந்ு திாகடிதிதி்ு வதிா
அனப்ு ப ரவாம்ு .ாநாவ்ு ாஅந்ு திக்ு ாகடிதிதி்ு வதிாஓர்ு ா
இவணயாதிளதி்ு தி ல்ு ாபவிள ய ட்ு ரடவ்ு .ாஅதிவ்ு ா
பபயர்ு ா . .ாYesWeScan org அதாஜவாதி பதி ய வ்ு ா
"நம்ு மால்ு ாமுடியும்ு "ா( ா ா )ாYes We Can எவ்ு றா
தி ட்ு டதி்ு தி வ்ு ாமுிக்ு கதி்ு வதிாஒட்ு டியத.ாஅந்ு திக்ு ா
கடிதிதி்ு தி வ்ு ாவி ளம்ு பராவிார்ு தி்ு வதிகள்ு ாஇவவி:ா



"ஒருாமவ திவவாந லுக்ு காநம்ு மால்ு ாஅனப்ு பா
முடியும்ு ாஎவ்ு றால்ு ,ாகாங்ு க ரஸவ்ு ா
நலகதி்ு வதியும்ு ாகண வ பவிள ய ல்ு ா
ந றவிமுடியும்ு ."ாஜாவ்ு ாஎவதாசிக-றசி ர யர்ு ா
எவ்ு பதிால்ு ாஒருாநல்ு லாபதி வலசி்ு ாரசிகர ப்ு பாளர்ு ா
ரடவி ட்ு ாஎபபர யரராாவிிியாகாந ர்ு விாகம்ு ா
அனப்ு ப யத.ாறவால்ு ாபயவ்ு ாஒவ்ு றம்ு ா
வி வளயவி ல்ு வல.ாபதி யாஅபமர க்ு கா
எண்ு ண யல்ு ாபபாதாநலகதி்ு தி ற்ு காஇம்ு மாதி ர ப்ு ா
பபர யபதிாருாநாட்ு டாஇலக்ு க ல்ு ாறர்ு விம்ு ா
ஊட்ு டலாம்ு ாஎவ்ு றாவதிர யமாகாமுயற்ு சி ா
பசிய்ு ரதிவ்ு .ாறவால்ு ாஅதும்ு ாபயவள க்ு கா
வி ல்ு வல.ாஇந்ு தி யாாஇந்ு திசி்ு ாசிவிாவலா
ரமற்ு பகாண்ு காஎதி ர்ு காலதி்ு ாதிவலமுவறய வர்ு ா
கல்ு வி பபறாஓர்ு ாஅறிுக்ு ாரகாய வலாந றவிலாம்ு ா
எவ்ு பதாஎவ்ு ாநம்ு ப க்ு வக.ா

3.ாஅரசிாங்ு கப்ு ாப ரகடவங்ு கள்ு .ாஅரசிாங்ு கதி்ு தி வ்ு ா
அதி காரபர்ு விாஇதிி்ு கவளாநவவப்ு பகதி்ு ததில்ு ா
எவ்ு பதாமூவ்ு றாவிதாமுயற்ு சி .ாஇதா
அரசிாங்ு கதி்ு தி ற்ு கள்ு ளம்ு ,ாஅதி காரபர்ு விா



அரசி திி்ு கள்ு ாரபாவ்ு றாதவறகள ல்ு ாஅடிதி்ு திளா
உதிவி ரயாகம்ு ாரவிகம்ு ாபகாள்ு க றதாஎவ்ு றா
ரதிாவ்ு றக றத.ாறவால்ு ாஇந்ு திதி்ு ாதவறக்ு கா
ரமலம்ு ாஅதி காமுயற்ு சி ாரதிவவி.ாஅரசி திி்ு கள வ்ு ா
பவியாபவிள ிககள்ு ாஅவிற்ு றிவ்ு ாபராதிவா
பதிாிில்ு நட்ு பதி்ு ாதி வரகள மருந்ு தா
காப்ு பாற்ு றப்ு படாரவிண்ு கம்ு .ாமிகாமுக்ு க யமாக,ா
அரசி திி்ு கள்ு ,ாசிட்ு டங்ு கள்ு ,ாஒழங்ு கமுவறகள்ு ,ா
உபவி தி கள்ு ,ாஅரசிாங்ு கதி்ு தி வ்ு ாப றாஎல்ு லாப்ு ா
ப ரகடவங்ு களம்ு ாபரவிலாகக்ு ாக வடக்ு காவிிிா
பசிய்ு யாரவிண்ு கம்ு .ாறவால்ு ாஅரசிாங்ு கசி்ு ா
பசியல்ு பாட்ு டாளர்ு கள்ு ாஇந்ு திாவி ஷயங்ு கவளா
இலாபம்ு ாதிருவிபதிவ்ு றாரநாக்ு க வால்ு திாவ்ு ா
பவிள ய கவிார்ு கள்ு .ாநாம்ு ாநமக்ு கக்ு ாகற்ு ப தி்ு தக்ு ா
பகாள்ு விதாரபாவ்ு ரற,ாஅவிர்ு களக்ு கம்ு ாகற்ு ப க்ு க
ரவிண்ு கம்ு .

அரசிாங்ு கப்ு ாப ரகடவங்ு கவளாரமலம்ு ா
பரவிலாகக்ு ாக வடக்ு கசி்ு ாபசிய்ு யாநாம்ு ாபசிய்ு யா
ரவிண்ு டியாஇரண்ு காமுயற்ு சி கள்ு ாஉண்ு க.ா
முதிலாவிதாமுற்ு றிலம்ு ாபதிாிில்ு நட்ு பா



முவறய லாவத.ாமாந லாமற்ு றம்ு ாநகராட்ு சி ா
அரசி திி்ு கவளப்ு ாப ரதி ாஎகதி்ு தில்ு .ா
இப்ு ரபாதள்ு ளாறவ்ு வலவ்ு ாரகாப்ு பகவளயும்ு ா
திாண்ு டி,ாபவியாபதி ப்ு பகவளயும்ு ாஸ்ு ரகவ்ு ா
பசிய்ு யாரவிண்ு கம்ு .ாஇப்ு ரபாதி ருக்ு கம்ு ா
றவ்ு வலவ்ு ாஅரசி திி்ு கவளப்ு ாபடிாஎகப்ு பதிற்ு கா
கண வ ாதி ட்ு டமிகவிதாகடிவம்ு ,ாறவால்ு ாசிற்ு றா
பதிாடர்ு ந்ு திாமுயற்ு சி யால்ு ாஇவதிசி்ு ாசிாதி க்ு கலாம்ு .ா

அரசிாங்ு கம்ு ,ாசிட்ு டதி்ு தவற,ாபதிாிில்ு நட்ு பாஉலகா
றக யவிற்ு றிவ்ு ாப ரதி ந தி கவளாஒருா
மாநாட்ு டில்ு ,ாரபரவவிய ல்ு ாஅல்ு லதாரவிறவி திக்ு ா
 ட்ு டங்ு கள ல்ு ாஒவ்ு றாகப்ு ாபங்ு ரகற்ு கசி்ு ாபசிய்ு விதா
பயவ்ு ாதிருக வ்ு றாஒருாகார யம்ு .ாஅதி காரபர்ு விா
சிஞ்ு சி வககள வ்ு ாஒழங்ு கவமுாஒவ்ு வறா
உண்ு வமயாகரவிாநவவப்ு பகதி்ு திும்ு ,ா
சிட்ு டதி்ு வதிாஅமுல்ு பகதி்ு திும்ு ாசிட்ு டமியற்ு றமல்ு ா
சி லாமாற்ு றங்ு கள்ு ாஒருரவிவளா
ரதிவவிப்ு படலாம்ு .ாந ர்ு விாகதி்ு தி லம்ு ா
பசியல்ு முவறய லம்ு ாமாற்ு றங்ு கள்ு ாரதிவவிா
எவ்ு பதி லம்ு ாஐயமில்ு வல.ாஇந்ு தி யாவி ல்ு ாஅரசுா



றவணய கம்ு ாதவறகள ல்ு ாபண ா
பர பவிர்ு கவளயும்ு ,ாஐக்ு க யாநாட்ு கா
ஒழங்ு கவமவவிாஉருவிாக்ு க யவிர்ு கள்ு ாரபாவ்ு றா
ப றாதி றவாளர்ு கவளயும்ு ாஒவ்ு றரசிர்ு ப்ு பதம்ு ா
சி லாபருவமயாவாநடவிடிக்ு வககவளதி்ு ா
பதிாடங்ு காஉதிும்ு .ா

4.ாஇந்ு தாசுயராஜ்ு யம்ு .ாஇந்ு தாசுயராஜ்ு யதி்ு தி வ்ு ா
வி யதி்ு திக்ு காவிளமாவாவிரலாற்ு வறா
றவிணப்ு பகதி்ு தவிதாதிவ ப்ு பட்ு டாமுவறய லா
எவக்ு காமிகப்ு ாப டிதி்ு திாரவிவல.ாஅந்ு திசி்ு ா
ரசிகர ப்ு ப ல்ு ாரமலம்ு ாநல்ு கவளசி்ு ாரசிர்ு ப்ு பதி ல்ு ா
எவக்ு கப்ு ாபபருமக ி்ு சி்ு சி .ாஇங்ு கம்ு ாசி லா
ப ரசி்ு சி வவகள்ு ாஉள்ு ளவ.ாபதிாிில்ு நட்ு பக்ு ா
கவறபாககள்ு ,ாபதி ப்ு பர வமா
உறதி ப்ு பகதி்ு தில்ு கள்ு ாவிாய லாகாமகாதி்ு மாா
காந்ு தி ய வ்ு ாபவடப்ு பகவளயும்ு ா
கட்ு கப்ு பாட்ு கக்ு கள்ு ாபகாண்ு கவிராமுயற்ு சி கள்ு ா
நடக்ு க வ்ு றவ.ாசுதிந்ு தி ரப்ு ாரபாராட்ு டம்ு ா
முழவமக்ு கமாவாபதி ுகள்ு ,ாஅடிதி்ு திளம்ு ாஇட்ு டா
திவலவிர்ு கள வ்ு ாமூலாறவிணங்ு கள்ு ,ாஉவரகள்ு ா



ரபாவ்ு றவவிாகறிப்ு பாக,ாஅவவிாஅரசிாங்ு கா
ந தி வயப்ு ாபயவ்ு பகதி்ு தி சி்ு ாபசிய்ு யப்ு பட்ு டால்ு ,ா
உறதி யாகக்ு ாக வடக்ு காரவிண்ு கம்ு .

சிாபர்ு மதி ாறசி ரமும்ு  டாகாந்ு தி ஜிய வ்ு ா
பவடப்ு பகள்ு ீதாபதி ப்ு பர வமாரகட்ு க றத,ா
அவிற்ு வறப்ு ாபயவ்ு பகதி்ு தவிதி ல்ு ாபதிாிில்ு ா
நட்ு பாஎல்ு வலகவளசி்ு ாசுமதி்ு தக றத.ா
பதிாகப்ு பகளக்ு காவாப டிஎஎப்ு ாரகாப்ு பகவளப்ு
பபற்ு றுடவ்ு ாநாவ்ு ாபசிய்ு திாமுதில்ு ாரவிவல,ா
அதிவ்ு ாஒவி்ு பவிாருாபக்ு கதி்ு தி லம்ு ாஇருந்ு தி,ா
அப்ு பக்ு கங்ு கவளசி்ு ாசி வதிதி்ு தக்ு ாபகாண்ு டிருந்ு திா
காப்ு பர வமக்ு ாகட்ு கப்ு பாககவளயும்ு ா
நீர்ு க்ு கறிகவளயும்ு ாநீக்ு கவிததிாவ்ு ா(இதிவால்ு ா
ஒரராபதிாகதி க்ு கள்ு ள ருந்ு தாபக்ு கங்ு கவளா
எவிரும்ு ாஎகதி்ு தக்ு ாபகாள்ு ளலாம்ு )ாஎவ்ு பவதிா
ஒப்ு பக்ு பகாள்ு க ரறவ்ு .ா

காந்ு தி ாரபார்ு ட்ு டமல்ு ாஉள்ு ளாபபாருள்ு கள வ்ு ா
எல்ு லாப்ு ாப ரதி கவளயும்ு ாநீர்ு க்ு கறிகள்ு ,ா
பயவ்ு பகதி்ு தவிதிற்ு கர யாபதிாிில்ு நட்ு பதி்ு ா



திவடகள்ு ாஇவ்ு றிாஎங்ு கள்ு ாபசிாந்ு திாசுயராஜ்ு யதி்ு ா
பதிாகதி ய ல்ு ாரசிர்ு க்ு கமாறாறசி ரமதி்ு தி ற்ு காஒருா
கடிதிம்ு ாஎழதி ய ருக்ு க ரறவ்ு .ாஅவிர்ு களடனம்ு ,ா
இந்ு தி யாவி ல்ு ாஉள்ு ளாமுக்ு க யாவிரலாற்ு றா
வி ஷயங்ு கள வ்ு ாபபாறப்ு பாளர்ு களடனம்ு ா
நாவ்ு ாஇதிற்ு காவாவி விாதிதி்ு தி ல்ு ாஈகபடதி்ு ா
தியாராகாஇருக்ு க ரறவ்ு .ாபவடப்ு பகள வ்ு ா
ரநர்ு வமவயயும்ு ாஅவிற்ு றிவ்ு ாதிவிறாவா
பயவ்ு பாட்ு டிமருந்ு தம்ு ாபாதகாக்ு கரவிண்ு டிசி்ு ா
பசிய்ு தள்ு ளாசி லாகட்ு கப்ு பாககளக்ு காவா
காரணதி்ு வதிாஎவ்ு வால்ு ாபர ந்ு தபகாள்ு ளா
முடிக றத.ாறவால்ு ாஇந்ு திாவிரலாற்ு றப்ு ா
பவடப்ு பகவளப்ு ாபட்ு டிாவவிப்ு பதிால்ு ாதிவிறாவா
பயவ்ு பாட்ு வடதி்ு ாதிகக்ு காமுடியாத.ா
ரநர்ு வமயாவாபயவ்ு பாட்ு வடதி்ு திாவ்ு ாதிகக்ு கம்ு .ா
நாங்ு கள்ு ாயாவிருரமாஒருாபபாதா
ரநாக்ு கதி்ு தி ற்ு கப்ு ாபாகபகவிதிால்ு ,ாஇந்ு திா
வி விாதிதி்ு வதிாஅகதி்ு தவிரும்ு ாசி லா
றண்ு ககள ல்ு ாபலமுவறாபசிய்ு யா
ரவிண்ு டிய ருக்ு கம்ு ாஎவ்ு றாந வவக்ு க ரறவ்ு .ா



5.ாஇந்ு தி யாவி வ்ு ாஒருாந ிற்ு படப்ு ாபதி ு.ாநாம்ு ா
அகதி்ு தசி்ு ாபசிய்ு யாரவிண்ு டியாரவிவல,ா
இந்ு தி யாவி வ்ு ாநல்ு லாந ிற்ு படப்ு ாபதி வவிா
அள தி்ு தில்ு ாஎவ்ு பதாபண யாற்ு றாரவிண்ு டியா
ஐந்ு திாவிதாதவறாஎவ்ு றாநாவ்ு ாநம்ு பக ரறவ்ு .ா
திகவில்ு ாஅவமசி்ு சிகதி்ு தி வ்ு ாநாங்ு கள்ு ாபார்ு தி்ு திா
ந ிற்ு படங்ு கள்ு ாகவறந்ு திாபதிள வி ல்ு ா
இருந்ு திாலம்ு ாப ரமிக்ு கதி்ு ாதிக்ு கவவியாகா
உள்ு ளவ.ாஇந்ு தி யாாமுழவிதம்ு ாஎண்ு ணற்ு றா
ந ிற்ு படக்ு ாகாப்ு பகங்ு கள்ு ா
பட்ு டிவவிக்ு கப்ு பட்ு கள்ு ளவ.ாபலசிமயங்ு கள ல்ு ா
உயர்ு பதிள வி ல்ு ாஉள்ு ளாஸ்ு ரகவ்ு கள்ு ாகட்ு டணதி்ு ா
திவடக்ு கப்ு ாப வ்ு ாஉள்ு ளவ.ாப ர ட்ு டிஷ்ு ாநலகம்ு ா
ரபாவ்ு றாஇடங்ு கள லம்ு ாவி யக்ு கதி்ு திக்ு கா
ரசிகர ப்ு பகள்ு ாஉள்ு ளவ.

அசி்ு சி டல்ு ாமுதிலாகாவிவலதி்ு திளம்ு ாவிவரா
பயவ்ு படதி்ு திக்ு காஉயர்ு ாபதிள ுள்ு ளா
ந ிற்ு படங்ு கள வ்ு ாதிளம்ு ாஒவ்ு வறா
உருவிாக்ு கவிதாஒருாஏற்ு பவடயாஇலக்ு காஎவ்ு றா
நாவ்ு ாநம்ு பக ரறவ்ு .ாஅந்ு ந ிற்ு படதி்ு ாதிளம்ு ா



திவடய வ்ு றிப்ு ாபயவ்ு பகதி்ு திக்ு ாக வடப்ு பதிாகா
இருக்ு காரவிண்ு கம்ு .ாஇதாஒவ்ு றம்ு ாகடிவமல்ு ல.ா
உதிாரணமாக,ாதிகவில்ு ாஅவமசி்ு சிகதி்ு தி வ்ு ா
ந ிற்ு படப்ு ாபதி ரவிட்ு வடாஉடவடியாகக்ு ா
க வடக்ு கசி்ு ாபசிய்ு யமுடியும்ு .ாஅதிவ்ு ா
பயவ்ு பாட்ு வடக்ு ாகட்ு கப்ு பகதி்ு திாஎவி்ு வி திக்ு ா
காரணமும்ு ாஇல்ு வல.ா

6.ாஅக லாஇந்ு தி யாவிாபவாம.ாறறாவிதிாக,ா
அக லாஇந்ு தி யாவிாபவாமய ல்ு ாகாந்ு தி ஜிாதிமதா
விாி்ு க்ு வகய வ்ு ாஇறதி ாறண்ு டில்ு ா129ா
உவரகவளாறற்ு றிய ருக்ு க றார்ு ாஎவ்ு பதா
எவக்ு காமிகந்ு திாவி யப்ு பள தி்ு தித.ாஅக லா
இந்ு தி யாவிாபவாமய வ்ு ாபபட்ு டகங்ு கள ல்ு ா
இவ்ு னம்ு ாஏராளமாகாவி ஷயங்ு கள்ு ாஇருக்ு கம்ு ா
எவ்ு பதாஉறதி .ாஇந்ு திாபபாக்ு க ஷங்ு கள ல்ு ாசி லா
இவசி,ாப றாவி ஷயங்ு கள்ு ாபற்ு றியாவிண கா
விட்ு ககளாகாபவிள ய டப்ு பட்ு கள்ு ளவ.ாஅக லா
இந்ு தி யாவிாபவாம,ாஅரசிாங்ு கதி்ு தி வ்ு ாஒருா
முக்ு க யப்ு ாபகதி .ாஅதிவ்ு ாரசிகர ப்ு பகவளாரமலம்ு



பரந்ு திாபயவ்ு பாட்ு டிற்ு காஅள ப்ு பதாமிகும்ு ா
றர்ு விமூட்ு கவிதிாகாஇருக்ு கம்ு

7.ாஇந்ு தி யாவி வ்ு ாவடிரயாாபதி ு.ாஏிாவிதிாக,ா
ரகட்ு பபாமக்ு ா(றடிரயா)ாகாப்ு பகங்ு களடவ்ு ா
பநருக்ு கமாவாஉறுாபகாண்ு டவவிாகாட்ு சி க்ு ா
(வடிரயா)ாகாப்ு பகங்ு கள்ு .ாமுதிவ்ு முதிமல்ு ா
ஒள பரப்ு பப்ு ாபட்ு டரபாதாஎப்ு படிாஇருந்ு திரதிாா
அரதிாஅளுக்ு காஇவ்ு றம்ு ாப ரபலமாகும்ு ா
பபாருதி்ு திமாகும்ு ாஇருப்ு பதா'பாரதி்ு ாஏக்ு ாரகாஜ்ு 'ா
(டிஸ்ு கவிர ாறஎப்ு ாஇந்ு தி யா).ாஅதிவ்ு ா53ா
பகதி கவளயும்ு ாநாங்ு கள்ு ாபதி வி ட்ு ரடாம்ு .ா
இராமாயணதி்ு வதிாஏவ்ு ாபதி வி டக்ு  டாத?ா
அல்ு லதாஇந்ு தி யாவி வ்ு ாகலாசி்ு சிாரதி்ு வதியும்ு ா
விரலாற்ு வறயும்ு ாபகாண்ு டாகக வ்ு றாபாட்ு க,ா
நடவம்ு ,ாகவலாரபாவ்ு றாவி யக்ு கதி்ு திக்ு கா
தியார ப்ு பகள்ு ாறய ரக்ு கணக்ு க ல்ு ாஉள்ு ளவ.ா
அவிற்ு வறாஏவ்ு ாபவிள ய டக்ு  டாத?ாஅக லா
இந்ு தி யாவிாபவாமாரபாலரவிாதூர்ு திர்ு ஷனம்ு ா
அரசிாங்ு கதி்ு தி வ்ு ாபகதி யாகாநீண்ு டாநாள்ு ா
இருந்ு தள்ு ளத.ாஇப்ு ரபாதாஅதாஒருா



சுரயசி்ு வசியாவாமுகவம,ாஇருப்ு ப னம்ு ாஒருா
பபாதக்ு ாகறிக்ு ரகாள்ு ாபகாண்ு டத.ா

தூர்ு திர்ு ஷவ்ு ாஅவ்ு றி,ாஇந்ு தி யாாமுழவிதம்ு ாப றா
வடிரயாாகாப்ு பகங்ு கள்ு ாபலாஉள்ு ளவ.ாஅவவிா
ரமலம்ு ாபரவிலாகாக வடக்ு கசி்ு ாபசிய்ு யாமுடியும்ு .ா
வடிரயாக்ு கவளப்ு ாபாதகாக்ு கம்ு ாபபாறப்ு ப ல்ு ா
உள்ு ளவிர்ு கள்ு ாதிங்ு கள்ு ாபவடப்ு பகள்ு ாரமலம்ு ா
பரவிலாகப்ு ாபயவ்ு பகதி்ு திப்ு பகவிவதிா
வி விக றார்ு கள்ு ாஎவ்ு பததிாவ்ு ாஅபமர க்ு கா
ரதிசி யக்ு ாகாப்ு பகங்ு களடவாவாஎவ்ு ா
அனபவிம்ு .ாஎங்ு கள்ு ாதிவ்ு வார்ு விலர்ு கள்ு ா6,000ா
வடிரயாக்ு கவளாநகபலகதி்ு தாஅவிறவறா75ா
மில்ு மயவ்ு ாபார்ு வவிகளக்ு கரமல்ு ாக வடக்ு கசி்ு ா
பசிய்ு திரபாத,ாரசிகர ப்ு பாளர்ு கள்ு ாசி மர்ு தி்ு தப்ு ா
ரபாய வர்ு .ாரசிகர ப்ு பகங்ு கவளாவிண கப்ு ா
பயவ்ு பாட்ு கக்ு காவாதிவிறாவாஎண்ு ணதி்ு தி ல்ு ா
வடிரயாக்ு கள்ு ாஒள தி்ு தாவவிக்ு கப்ு பகக வ்ு றவ.ா
அவி்ு விாறாபசிய்ு விதாபரவிலாவா
வி ந ரயாகதி்ு தி ரலா,ாகறிதி்ு திாஅளுாபணம்ு ா
சிம்ு பாதி ப்ு பதி ரலாா டாமுடிவிதி ல்ு வல.ாநமதா



விரலாற்ு வறதி்ு ாதிவிறாவாரநாக்ு கதி்ு தி ல்ு ாமவறதி்ு த
வவிப்ு பதாபபாதாமக்ு களக்ு கர யாமுவறயாவா
ரசிவவியும்ு ாஅல்ு ல.ா

மிகசி்ு ாசி றந்ு திாதிரதி்ு தி ல்ு ாவடிரயாக்ு கவளயும்ு ,ா
ந ிற்ு படங்ு கவளயும்ு ,ாரகட்ு பபாமவயயும்ு ா
க வடக்ு கசி்ு ாபசிய்ு விதி ல்ு ாகவிவ க்ு காரவிண்ு டியா
மற்ு பறாருா றாஇருக்ு க றத.ாஒருாதி வரப்ு படம்ு ா
அல்ு லதாபசிய்ு தி தி்ு ாதியார ப்ு ப,ாஅல்ு லதாஉயர்ு திரா
பதி்ு தி ர வகக்ு ாகட்ு கவரய ல்ு ாமிகும்ு ாகடிவமாவா
பகதி ாப -ரரால்ு ாஅல்ு லதாஅசி்ு சுக்ு காவாந வலப்ு ா
படங்ு கவளக்ு ாகண்ு கப டிப்ு பததிாவ்ு .ாநீங்ு கள்ு ா
ஒருாபயணக்ு ாகட்ு கவராஎழதி வால்ு ,ா
உங்ு களக்ு காதிாஜ்ு மஹோமவ்ு ாஒருாந ிற்ு படம்ு ா
ரதிவவியாகாஇருக்ு கம்ு .ாஇந்ு தி யாவவிப்ு ாபற்ு றியா
ஒருாதி வரப்ு படம்ு ாஎகக்ு க றர்ு கள்ு ாஎவ்ு றால்ு ா
ரநருவவிப்ு ாபற்ு றியாஒருாகாட்ு சி தி்ு ாபதிாடர்ு ா
உங்ு களக்ு கதி்ு ாரதிவவிப்ு படலாம்ு .ாஇம்ு மாதி ர ா
விரலாற்ு றப்ு ாபபாருள்ு கவளப்ு ாபபறவிதாபலா
சிமயங்ு கள ல்ு ாமிகும்ு ாகடிவமாகாஉள்ு ளத.ா



விரலாற்ு றப்ு ாபதி வி வ்ு ாபபாதமக்ு கள்ு -
வமயமிட்ு டாபகதி வயக்ு ாகண வ மயப்ு ாபகதி்ு தி ,ா
அதி்ு திகவில்ு கவளாஇலசிமாவ,ாதிவடயற்ு றா
பயவ்ு பாட்ு கக்ு காஅள ப்ு பதிால்ு ாஅரசிாங்ு கம்ு ா
பாமுட்ு கக்ு கம்ு ாபசிய்ு தி ாஊடகங்ு களக்ு கம்ு ா
சி றியாதிவ தி்ு திாதி வரப்ு படதி்ு ா
தியார ப்ு பாளர்ு களக்ு கம்ு ,ாதிங்ு கள்ு ாபசிாந்ு திப்ு ா
பவடப்ு பகள ல்ு ாபயவ்ு பகதி்ு திாவி ரும்ு பம்ு ா
எழதி்ு திாளர்ு களக்ு கம்ு ,ாஏவ்ு ா
மாணவிர்ு களக்ு கம்ு ா டாஒருாநல்ு லா
பகாவடவயாஅள ப்ு பதிாகம்ு .ாசிாதிாரண,ா
பபாதமக்ு களக்ு காவாஇவி்ு வி திாவமயதி்ு வதிா
உருவிாக்ு கவிதிால்ு ாதிவ யார்ு ாபசியல்ு பகா
வி திதி்ு வதியும்ு ாஊக்ு கப்ு பகதி்ு தக ரறாம்ு .ா

ரமற்ு கண்ு டாஏழாதவறகளம்ு ாகடிவமாவவவி,ா
எவ னம்ு ாபபருமளுாரநர யவவி.ாநாவ்ு ாரமலம்ு
மூவ்ு றாசிவிால்ு கவளாமுவ்ு வவிக்ு கா
வி ரும்ு பக ரறவ்ு :ா

8.ாபாரம்ு பர யாஅறிு;



9.ாநவவாஅறிவி யல்ு ாஅறிு;ா

10.ாதிகவிவலாஜவநாயகப்ு பகதி்ு தவிதாஎவ்ு றா
பரந்ு திாஉய ர்ு மூசி்ு சிாவாஇலக்ு க.ா

மரபவிிற (ிாரம்ு ிர ய) அுறவம்ு  உய ர னதி்ு  
தி ிடர்ு களம்ு  

மரபவிிிாஅறிுாஎவக்ு கப்ு ாபதி யபதிாருாதவற.ா
அதி ல்ு ாநாவ்ு ாஅதி கம்ு ாபடிதி்ு திதி ல்ு வல.ா2017ா
அக்ு ரடாபர ல்ு ாஎவதாபயணதி்ு தி ற்ு காக,ாசிாம்ு ா
சி காரகாவி மருந்ு தாபறந்ு தவிந்ு திார்ு .ாசிாவ்ு ா
ப ராவ்ு சி ஸ்ு ரகாவி மருந்ு தாநாவ்ு ா
பறநதவிந்ு ரதிவ்ு .ாஇருவிரும்ு ாதி ல்ு மா
வி மாவந வலயதி்ு தி ல்ு ாசிந்ு தி தி்ு தாரநரரா
பபங்ு களூருாபசிவ்ு ரறாம்ு .ாசிாம்ு ா
தவணரவிந்ு திராகாஇருக்ு கம்ு ாஓர்ு ாறயுர்ு ரவிதிப்ு ா
பல்ு கவலக்ு ாகிகதி்ு தி ற்ு கம்ு ாமருதி்ு தவிா
மவவக்ு கம்ு ாமுதிமல்ு ாபசிவ்ு ரறாம்ு .ாதிவதா
நண்ு பர்ு ாதிர்ு ஷவ்ு ாசிங்ு கருடவ்ு ாரசிர்ு ந்ு தசிாம்ு ாஇந்ு திா



அவமப்ு வபா30ாறண்ு ககளக்ு காமுவ்ு பாந றவிா
உதிவி வார்ு .

றயுர்ு ரவிதிம்ு ாஎவ்ு பதாஇந்ு தி யாசிமஸ்ு க ருதிப்ு ா
பனவில்ு கள ல்ு ாஉள்ு ளாமரபவிிிாமருதி்ு தவிசி்ு ா
சி க சி்ு வசிாமுவற.ாகாலங்ு காலமாகாஅதா
கடதி்ு திப்ு பட்ு கம்ு ாரமம்ு பகதி்ு திப்ு பட்ு கம்ு ாவிருக றத.
அவதிசி்ு ாபசிய்ு பவிர்ு கள்ு ா‘வவிதி்ு தி யர்ு கள்ு ’.ா
றயுர்ு ரவிதிதி்ு தி ற்ு கதி்ு ாபதிாடர்ு பவடயதாயுவாவ .
அதாஅரப,ாபாரசகாநாககள மருந்ு தா
பகாண்ு கவிரப்ு பட்ு டாபாரம்ு பர யாமருதி்ு தவிா
முவற.ாஅவதிசி்ு ாபசிய்ு பவிர்ு கள்ு ாமுஸ்ு மம்ு ா
ஹேகம்ு கள்ு .ா

சிாம்ு ாதிவதாகழுடனம்ு ா
ரபராசி ர யர்ு களடனம்ு ாகடவமயாற்ு றியாரபாத,
நாவ்ு ாபங்ு காக்ு கவளசி்ு ாசுற்ு றிாவிந்ு ரதிவ்ு .ா
டிராவ்ு ஸ்ு -டிசி ப்ு ள வர ா(பல்ு தவறப்ு )ா
பல்ு கவலக்ு ாகிகதி்ு தி வ்ு ா(டிடிய)ாபங்ு காக்ு கள்ு ா
மவம்ு ாகவிரும்ு ாஇடங்ு கள்ு .ாஇந்ு தி யாவி ல்ு ா
பயவ்ு பகம்ு ாமருதி்ு தவிதி்ு ாதிாவிரங்ு கள்ு ா6,500க்ு கா



ரமல்ு ாஉள்ு ளவ.ாஅவவிாபவியாபனவில்ு கள ல்ு ா
றவிணப்ு பகதி்ு திப்ு ாபட்ு கம்ு ாஉள்ு ளவ.ா
டிடியவி வ்ு ாபங்ு காக்ு கள ல்ு ா1,640ாஇவங்ு கள்ு ா
விளர்ு க்ு கப்ு பகக வ்ு றவ.ாவி ர ந்ு திாமூமவகக்ு ா
காப்ு பகம்ு ாஒவ்ு றில்ு ா4,500ாஇவங்ு கள்ு ா
ரசிகர க்ு கப்ு பட்ு காபாதகாக்ு கப்ு ாபகக வ்ு றவ.ா

டிடிய,ாபசிவி்ு வி யல்ு ாபனவில்ு கள வ்ு ாபரந்ு திா
அறிுடனம்ு ாமுவறகளடனம்ு ாநவவா
அறிவி யவலாஇவணக்ு க றத.ாறயுர்ு ரவிதிதி்ு தி வ்ு
பசிவி்ு வி யல்ு ாஉதி்ு தி கள்ு ாஎப்ு படி,ாஏவ்ு ாபயவ்ு ா
அள க்ு க வ்ு றவா(அல்ு லதாஅள க்ு கவி ல்ு வல)ா
எவ்ு பவதிப்ு ாபர ந்ு தபகாள்ு விதி ல்ு ா50ாப எசி்ு .டி.ா
மாணவிர்ு களக்ு காரமல்ு ாமிகாமுவ்ு ரவறியா
றய்ு வி ல்ு ாஈகபட்ு கள்ு ளவர்ு .ாஇந்ு திப்ு ாபலம்ு ா
அண்ு வமய ல்ு ாஇளங்ு கவலப்ு ாபடிப்ு வபயும்ு ா
உள்ு ளடக்ு கம்ு ாவி திமாகாவி ர ுபகதி்ு திப்ு ா
பட்ு கள்ு ளத.ாஒருாமிகப்ு ாபபர யாமருதி்ு தவிா
மவவவயயும்ு ாநடதி்ு தக றத.ாரமலம்ு ,ா
டிடியவி ல்ு ா6,500ாமருதி்ு தவிதி்ு ாதிாவிரங்ு கள்ு ,ா
சூதி்ு தி ராறக்ு கங்ு கள்ு ,ாமருந்ு தி யல்ு ,ா



மருந்ு திாளவகாவி தி களம்ு ாமுவறகளம்ு ,ா
சி க சி்ு வசிாமுவறகள்ு ,ாரநாய்ு தி்ு ரதிாற்ு றம்ு ,ாஉய ர க்ு ா
கட்ு கப்ு பாக,ாறயுர்ு ரவிதிதி்ு தி வ்ு ாப றா றகள்ு ா
பற்ு றியாகண வ தி்ு ாதிகவில்ு திளம்ு ாஉள்ு ளத.ா

இந்ு திாறய்ு வி வ்ு ாபலாப ர ுகவளாநாவ்ு ா
கண்ு ரடவ்ு .ாஉதிாரணமாக,ாசி லாஉணுகள்ு ா
விாி்ு நாவளாஅதி கர க்ு கம்ு ாஎவ்ு றா றம்ு ா
றய்ு ுகள்ு ாஉள்ு ளவ.ாசி விப்ு பாஒய வ்ு ாஇவி்ு விாறா
பசிய்ு யும்ு ாஎவாஜவரஞ்ு சிகாறய்ு ுகள்ு ா
காட்ு டியுள்ு ளவ.ாறயுர்ு ரவிதிதி்ு தி ல்ு ாமாதவளக்ு க
இவி்ு வி திப்ு ாபண்ு பாஇருப்ு பதிாகசி்ு ா
பசிால்ு லப்ு பகக றத.ாறயுவளாநீட்ு டிக்ு கம்ு ா
றயுர்ு ரவிதிப்ு ாப ர ுாரஸாயவம்ு ாஎவப்ு பகக றத.

மாதவளாபற்ு றியாமுற்ு ரகாவளசி்ு ாரசிாதி க்ு காஒருா
ப எசி்ு .டி.ாமாணவிர்ு ாபிாஈக்ு கவளப்ு ா
(ட்ு ரராரஸாஎப லா)ாபயவ்ு பகதி்ு தி வார்ு .ாசி லா
ஈக்ு களக்ு காசி விப்ு பாஒய னம்ு ,ாசி லவிற்ு றிற்ு கா
மாதளம்ு ாபிசி்ு சிாறம்ு ாதிரப்ு பட்ு டத.ாப றாஈக்ு கள்ு ா
கண்ு காண ப்ு பக்ு ாகழ.ாஒருாபகாள்ு கலதி்ு தி வ்ு ா



ீதாஎவி்ு விளுாஉயரம்ு ாஈக்ு கள்ு ாஏறமுடியும்ு ,ா
எவி்ு விளுாரநரதி்ு தி ற்ு காஎவ்ு பவதிாவவிதி்ு தா
அவிற்ு றிவ்ு ாஉய ர்ு சி்ு சிக்ு தி ,ாபலம்ு ாறக யவிற்ு வறா
அளக்ு காமுடியும்ு .ாசி விப்ு பாஒய வ்ு ாகழ,ா
கண்ு காண ப்ு பக்ு ாகழாறக யவிற்ு வறாவி டா
மாதளம்ு ாபிம்ு ாஅள க்ு கப்ு பட்ு டாஈக்ு கள்ு ாகழ,ா
நீண்ு டாவிாி்ு நாள்ு ாபபற்ு றதாமட்ு கமிவ்ு றி,ாஅதிவ்ு
இவப்ு ாபபருக்ு காறற்ு றலம்ு ாஅதி கர தி்ு திதா
எவ்ு பவதிாமாணவிர்ு ாகண்ு டார்ு .ா

டிடியாஅறங்ு காவிலர்ு ாகழவி வ்ு ாஉப-
திவலவிரும்ு ,ாமுக்ு க யாநரம்ு ப யல்ு ாந பணருமாவ
டாக்ு டர்ு ாராமஸ்ு விாமிாஇவதிவி டாரமலம்ு ா
சுவிாரசி யமாவாரசிாதிவவாஒவ்ு வறா
விருண தி்ு திார்ு .ாமருதி்ு தவிதி்ு ாதவறய ல்ு ாஒருா
மருந்ு வதிாஎப்ு படிாந ஜாஉலகதி்ு தி ல்ு ா
(மவ திர்ு கள டம்ு )ாரசிாதி தி்ு தப்ு ாபார்ு ப்ு பதா
எவ்ு பதாஒருாப ரசி்ு சி வவ.ாஎமகள்ு ,ாபிாஈக்ு கள்ு ா
றக யவிற்ு றிவ்ு ீதாறய்ு விகதி்ு தி ல்ு ா
ரசிாதி க்ு கலாம்ு ,ாறவால்ு ாஅவவிா
மவ திர்ு கள மருந்ு தாரவிறபட்ு டவவி.ா



மவ திர்ு கள்ு ீதாபகாள்ு வககவளசி்ு ாரசிாதி ப்ு பதா
கடிவமாவத.ாஏபவவ ல்ு ாமிகப்ு ாபபர யாதங்ு கா
ந கிலாம்ு .ாரமலம்ு ,ாகளாறய்ு ுகளக்ு கக்ு ா
ககவமயாவாபநறிமுவறகள்ு ாஉள்ு ளவ.ா
மருதி்ு தவிாறய்ு ுகள்ு ாஎல்ு லாவிற்ு றிலம்ு ாஇதா
ஒருாகடிவமாவாப ரசி்ு சி வவ.ா

மரலர யாாரநாவயாகணப்ு பகதி்ு திாஉதிும்ு ா
மருந்ு தகள்ு ாஉள்ு ளவாஎவ்ு றம்ு ாஅவிற்ு றிவ்ு ா
தி றவவசி்ு ாரசிாதி தி்ு தப்ு பார்ு க்ு கா
வி ரும்ு ப வார்ு கள்ு ாஎவ்ு றம்ு ாடாக்ு டர்ு ா றிவார்ு .ா
இதிற்ு காஒரராவிிிாமருந்ு வதிசி்ு ாபசிலதி்ு தி யா
ஈரமவ்ு ாதி சுசி்ு ரசிாதிவவா(பயாப்ு ஸ)ாபசிய்ு விரதி.ா
றவால்ு ாமரலர யாவிால்ு ாபாதி க்ு கப்ு ா
பட்ு டிருக்ு கம்ு ாஉய ருள்ு ளாமவ திவ்ு ாரமல்ு ாஇசி்ு ா
ரசிாதிவவவயசி்ு ாபசிய்ு யாமுடியாத.ா

அக்ு கழவி வர்ு ,ாஒருாவகய லள்ு ளாரதிால்ு ா
பசில்ு கள்ு ாீதாமிகாமுவ்ு ரவறியாஸ்ு படம்ு -பசில்ு ா
பதிாிில்ு நட்ு பதி்ு வதிப்ு ாபயவ்ு பகதி்ு தி வர்ு .ா
ஸ்ு படம்ு -பசில்ு களால்ு ாமவ திாஉடமவ்ு ாஎந்ு திப்ு ா



பாகதி்ு வதியும்ு ாவிளரசி்ு ாபசிய்ு யாமுடியும்ு .ாஇவிர்ு கள்ு
ஈரல்ு கவளாவிளர்ு தி்ு திவர்ு .ாஅதி ல்ு ாஒவ்ு றில்ு ா
மரலர யாாரநாவயப்ு ாபகதி்ு தி வர்ு .ாமற்ு பறாவ்ு றில்ு
றயுர்ு ரவிதிாமருந்ு வதிப்ு ாபகதி்ு தி வர்ு .ாஇப்ு படியாகா
ஒருாபவியாமருந்ு தி வ்ு ாதி றவவக்ு ாகண்ு டறியா
முடிந்ு தித.ா

இந்ு திப்ு ாபயணம்ு ாறர்ு விமூட்ு கவிதிாகாஇருந்ு தித.ா
எவ்ு ாசி ந்ு திவவகள்ு ாஇந்ு திாமரபாவிிிாஅறிுக்ு ா
களஞ்ு சி யதி்ு வதிாரநாக்ு க தி்ு ாதி ரும்ு ப வ.ா
பசிவி்ு வி யல்ு ாபனவில்ு கள ல்ு ாகாணப்ு பகம்ு ா
மருந்ு தகள்ு ,ாஅவிற்ு றிவ்ு ாந ிற்ு படங்ு கள்ு ,ா
கறிப்ு பகள்ு ,ாப றாவி ஷயங்ு கள்ு ாறக யவவிா
ரசிர்ு ந்ு திாவி ர விாவாதிகவில்ு திளம்ு ாஒவ்ு றா
திங்ு கள டம்ு ாஇருப்ு பதிாகாதிர்ு ஷவ்ு ாசிங்ு கர்ு ா
 றிவார்ு .ாஇந்ு திாதிகவில்ு திளதி்ு வதிா
றவ்ு வலவ ல்ு ாபவிள ய டாமுடியுமாாஎவ்ு றா
ரகட்ு ரடவ்ு .ாஉய ர வப்ு ாபவ்ு மியசி்ு ாசிட்ு டம்ு ாஅவதிதி்ு ா
திகக்ு கம்ு ாஎவ்ு றா றிவார்ு .ாஎவக்ு கப்ு ா
பர யவி ல்ு வல,ாரமலம்ு ாபதிர ந்ு தாபகாள்ு ளா
றவசிப்ு பட்ு ரடவ்ு .ா



அவ்ு றாமாவல,ாவமசூர்ு ாமகாராண ாரமதிகா
அரசி ாப ரரமாதிாாரதிவி ாஉவடயார்ு ,ாபபங்ு களூருா
சிமுதிாயதி்ு தி வ்ு ாசி லாடஜவ்ு ாகறிப்ு ப டதி்ு திக்ு கா
உறப்ு ப வர்ு கவளயும்ு ,ாடிடியவி வ்ு ா
மருதி்ு தவிர்ு கவளயும்ு ாபபங்ு களூர்ு ா
அரண்ு மவவய ல்ு ாவி ருந்ு தக்ு கா
அவிதி்ு தி ருந்ு திார்ு .ாஉவராவிிங்ு கலக்ு கப்ு ாப றக,
எங்ு களக்ு காரதிாவசிகள்ு ,ாபாவ பர ாஉள்ு ள ட்ு டா
ஒருாகண்ு கவிர்ு ாபதிவ்ு வ ந்ு தி யாஉணுா
வி ருந்ு திாகாஅள க்ு கப்ு பட்ு டத.ாஉணுக்ு கப்ு ா
ப றகாதிர்ு ப்ு பசிண க்ு ாகவடுக்ு கள்ு ாஒருா
திர்ு ப்ு பசிண ாகல்ு எப யும்ு ,ாறரஞ்ு சுதி்ு ாரதிாலக்ு கள்ு
றரஞ்ு சுாகல்ு எப யும்ு ாஅள க்ு கப்ு பட்ு டவ.ா
வி ருந்ு தி வ்ு ரபாத,ாநாவ்ு ாஇவணயதி்ு தி ல்ு ா
றயுர்ு ரவிதிாஅறிவவிப்ு ாபற்ு றியும்ு ,ாஅந்ு திா
அறிவவிப்ு ாபரப்ு பவிதி ல்ு ாஉய ர வப்ு ாபவ்ு மியசி்ு ா
சிட்ு டதி்ு தி வ்ு ாஉட்ு கறிப்ு பகள்ு ாபற்ு றியும்ு ாரகட்ு கக்ு ா
பகாண்ு டிருந்ு ரதிவ்ு .ா

…ா



கமஎரபார்ு வ யாுக்ு காநாவ்ு ாதி ரும்ு ப யாப றகா
மரபவிிிாஅறிவவிப்ு ாபற்ு றியும்ு ாஉய ர வதி்ு ா
தி ருட்ு வடப்ு ாபற்ு றியும்ு ாஒருாசுவமப்ு ா
பதி்ு திகங்ு கவளாவிருவி தி்ு ரதிவ்ு .ாவிந்ு திவாா
சி விாவி வ்ு ாமுவ்ு மாதி ர யாவா
பதி்ு திகங்ு கள மருந்ு தாபதிாடங்ு க ரவவ்ு .ா
இந்ு தி யாவி ல்ு ாநமதாபபாதாநலகதி்ு வதிா
ஊக்ு கதி்ு தடவ்ு ாபயவ்ு பகதி்ு தக வ்ு றாபசிவி்ு வி யல்ு ா
மருதி்ு தவிாசிமஸ்ு க ருதிப்ு ாபண்ு டிதிர்ு கள்ு ா
சி லருக்ு கக்ு ாகறிப்ு பகள்ு ாஅனப்ு ப ாஅவிர்ு கள்ு ா
கருதி்ு வதிக்ு ாரகட்ு ரடவ்ு .ாறயுர்ு ரவிதிாமருதி்ு தவிா
விரலாறகவளப்ு ாபடிதி்ு ரதிவ்ு .ாமரபவிிிா
அறிவி வ்ு ாகாப்ு பர வமகள்ு ாஅறிுசி்ு ாபசிாதி்ு தா
பற்ு றியாபதி்ு திகங்ு கவளயும்ு ாபடிதி்ு ரதிவ்ு .ா

இரண்ு காவி ஷயங்ு கள்ு ாஎவ்ு வவக்ு ாகவடந்ு திவ.ா
முதிலாவித,ாதிர்ு ஷவ்ு ாசிங்ு கர்ு ாஅவிர்ு கள்ு ாவி ற்ு கம்ு ா
13ாகறவிட்ு ககவளாஎவக்ு காஅனப்ு ப ா
ய ருந்ு திார்ு .ாஅவிற்ு றிவ்ு ாதிவலப்ு பகள்ு ா
"ரஹோமிரயாபதி ய ல்ு ாமருதி்ு தவிதி்ு ாதிாவிரங்ு கள்ு ",ா
"ரகரளாவி வ்ு ாமருதி்ு தவிதி்ு ாதிாவிரங்ு கள்ு "ா



எவ்ு பவாரபாவ்ு றாஇருந்ு திவ.ாஒவி்ு பவிாருா
கறவிட்ு டிலம்ு ாஓர்ு ாஎள யாதிகவில்ு திளாமுகப்ு பா
இருந்ு தித.ாஅதி ல்ு ாதிவலப்ு பகள்ு ,ாமுக்ு க யசி்ு ா
பசிாற்ு கள்ு ,ாப றாவி ஷயங்ு கள்ு ாரசிர்ு ந்ு திா
திாவிரங்ு கள வ்ு ாபடங்ு கள்ு ாஇருந்ு திவ.ாஇந்ு திா
விட்ு ககவளாஎள திாகாநல்ு லாஇவணயா
முகப்ு பாகாமாற்ு றமுடியும்ு ாஎவ்ு றாரதிாவ்ு றியத.ா

எவ்ு வவக்ு ாகிப்ு ப யாமற்ு பறாருாவி ஷயம்ு ா
மரபவிிிாஅறிுாஇவணயா(எண்ு ண யல்ு )ா
நலகம்ு ாஎவ்ு றாஅரசிாங்ு கப்ு ாபபருமுயற்ு சி .ாஇந்ு திா
ஒழங்ு கவமுாபலகாலமாகா150ா
பதி்ு திகங்ு களக்ு காரமல்ு ாபடிபயழதி்ு தசி்ு ாபசிய்ு தம்ு ா
297,183ாமரபவிிிாறயுர்ு ரவிதி,ாயுவாவ ாசூதி்ு தி ரா
றக்ு கங்ு கவளக்ு ாகறியாக்ு கம்ு ாபசிய்ு தம்ு ாஅதி கா
உவிப்ு ப வால்ு ாஉருவிாக்ு கப்ு பட்ு டத.ா
பனவில்ு கவளதி்ு ாரதிர்ு ந்ு பதிகதி்ு திவிர்ு கள்ு ா
பகி்ு பபற்ு றாந பணர்ு கள்ு .ாஇந்ு திதி்ு ாதிகவில்ு திளம்ு ா
இவ்ு வறயாந வலய ல்ு ாமரபவிிிாறயுர்ு ரவிதிசி்ு ா
சூதி்ு தி ரங்ு கள வ்ு ாமுழாஅளுாகறியாக்ு கதி்ு வதிா
அள ப்ு பதிாகாஇருந்ு தித.ாறவால்ு ாஒருாசி க்ு கல்ு .ா



இந்ு திதி்ு ாதிகவில்ு திளம்ு ா
பபாதமக்ு களக்ு காவதில்ு ல.ாகாப்ு பர வமசி்ு ா
ரசிாதிகர்ு களக்ு காமட்ு கரமாஉர யத.ா

அபமர க்ு காஐக்ு க யாநாட்ு கக்ு ாகாப்ு பர வமசி்ு ா
சிட்ு டதி்ு தி வவப்ு ாபற்ு றிாநீண்ு டாகாலமாகாநாவ்ு ா
கவிவலாபகாண்ு டிருந்ு ரதிவ்ு .ாபபரும்ு பாவ்ு வமா
மிகப்ு ாபபருா"விண காமுவற",ா"பமவ்ு பபாருள்ு "ா
காப்ு பர வமகள்ு ாநவ்ு வமாபசிய்ு விதி ல்ு வல,ா
தவமவயதி்ு திாவ்ு ாபசிய்ு திவ.ாஅவவிா
பதி்ு திாக்ு கரமாாதிவ தி்ு திவ்ு வமரயாா
பகாண்ு டவவிாஅல்ு ல.ா1994இல்ு ாஇவணயதி்ு தி ல்ு ா
அபமர க்ு கக்ு ாகாப்ு பர வமதி்ு ாதிகவில்ு திளதி்ு வதிா
நாவ்ு ாபவிள ய ட்ு ரடவ்ு .ாகாப்ு பர வமா
விிங்ு கவிதி ல்ு ாஉள்ு ளாபசியல்ு முவறகவளா
றராய்ு ந்ு திவிாறம்ு ,ாகாப்ு பர வமகவளதி்ு ாதிங்ு கள்ு ா
தி வசிர ாரவிவலகள ல்ு ாபயவ்ு பகதி்ு தரவிார டம்ு ா
ரபசி யவிாறம்ு ாமிகந்ு திாரநரம்ு ா
பசிலவி ட்ு கள்ு ரளவ்ு .ாஉண்ு வமய ல்ு ,ாநாவ்ு ா
காப்ு பர வமதி்ு ாதிகவில்ு கவளாஇவணயதி்ு தி ல்ு ா
பவிள ய ட்ு டாரபாத,ாரமாசிமாவ,ாபவியா



ரதிகவிசிதி கவளக்ு ாபகாண்ு டாஅபமர க்ு கக்ு ா
காப்ு பர வம,ாவிண கசி்ு சி வ்ு வாஅலவிலகதி்ு தி வ்ு ா
பண யாளர்ு கள்ு ாகண வ ய ல்ு ாதிங்ு கள்ு ா
றய்ு வி வவசி்ு ாபசிய்ு யாஎவ்ு ாவட்ு கக்ு காவிந்ு திவர்ு .ா

அளுக்ு காஅதி கமாகாவிளர்ு ந்ு தவி ட்ு டா
விண கமுவறகளடனம்ு ,ாபமவ்ு பபாருள்ு ா
காப்ு பர வமகளடனம்ு ,ாமருதி்ு தவிதி்ு தி லம்ு ா
இரதிரபாவ்ு றாப ரசி்ு சி வவகள்ு ாஇருந்ு திவ.ா
கறிப்ு பாக,ாஅபமர க்ு க,ாஐரராப்ு ப யக்ு ா
காப்ு பர வமாஅலவிலகங்ு கள்ு ாஅதி கமும்ு ா
ரகள்ு வி க்ு கர யாகாப்ு பர வமகவளா
விிங்ு க ய ருந்ு திவ.ாஅவவிாதி வசிர ா
விாி்ு க்ு வகய ல்ு ாமரபவிிிாஅறிவவிப்ு ா
பயவ்ு பகதி்ு தம்ு ாபபர யாவிரலாற்ு வறக்ு ாபகாண்ு ட
இந்ு தி யா,ாறப்ு ப ர க்ு கா,ாமற்ு றம்ு ாப றாஇடங்ு கள ல்ு
உணர்ு சி்ு சி கவளாபாதி தி்ு தி ருந்ு திவ.ா

இவிற்ு றில்ு ாபகி்ு பபற்ு றதாமஞ்ு சிள்ு ாபற்ு றியா
காப்ு பர வம.ாமஞ்ு சிளக்ு காகாயங்ு கவளா
றற்ு றவிதாஉள்ு படாகணமாக்ு கம்ு ாதிவ்ு வமகள்ு ா



பலாஉண்ு காஎவ்ு றாநீண்ு டாகாலமாகதி்ு ாபதிர யும்ு .ா
இரண்ு காஅபமர க்ு காறய்ு விாளர்ு கள்ு ாமஞ்ு சிள்ு ா
தூள்ு ாமற்ு றம்ு ாஅதிவ்ு ாபயவ்ு பாகாபற்ு றிக்ு ா
காப்ு பர வமாவிாங்ு க ய ருந்ு திவர்ு .ாஇந்ு தி யாா
பகாதி தி்ு பதிழந்ு திதி ல்ு ாறசி்ு சிர யமில்ு வல.ா
இந்ு தி யாவி ல்ு ாபபர யாரதிசி யாஅறிவி ய்ு ல்ு ா
றய்ு விகங்ு கவளாநடதி்ு தி விரும்ு ாஅறிவி யல்ு ா
பபருந்ு பதிாிில்ு ாறய்ு ுமவ்ு றதி்ு தி வ்ு ாதிவலவமா
இயக்ு கநராவாடாக்ு டர்ு ாறர்ு .ாஏ.ாமாரஷல்ு கர வ்ு ா
மிகப்ு ாபபருாமுயற்ு சி யால்ு ாஅந்ு திக்ு ாகாப்ு பர வமா
ரதி்ு தாபசிய்ு யப்ு பட்ு டத.ா

மற்ு பறாருாகாப்ு பர வமாபாசுமதி ாஅர சி ாீதா
அள க்ு கப்ு பட்ு டத.ாபலாறய ரம்ு ாறண்ு ககளாகா
விங்ு காளதி்ு தி ல்ு ாவிளர்ு க்ு கப்ு பகம்ு ாபய ர்ு ாஇத.ா
பாசுமதி ாஅர சி வயக்ு ாகறம்ு ாபய ர்ு கரளாகா
அயல்ு கலப்ு பசி்ு ாபசிய்ு தாபலம்ு ாபபற்ு றாவிவகவயா
உருவிாக்ு கவிதிற்ு காஅள க்ு கப்ு பட்ு டதாஇக்ு ா
காப்ு பர வம.ாஇதாஒருாபதி்ு திாக்ு கம்ு ாஅல்ு ல.ா
இந்ு தி யாாமுழவிதம்ு ாஉள்ு ளாவி விசிாய கள்ு ாபலா
நற்ு றாண்ு ககளாகாஇப்ு படிதி்ு திாவ்ு ாகலப்ு ப வா



அர சி வயாஉருவிாக்ு கக றார்ு கள்ு .ாஅதா
மட்ு கமல்ு ல,ாஇந்ு திக்ு ாகாப்ு பர வமய ல்ு ாபாசுமதி ா
எவ்ு றாபபயரும்ு ாஇடம்ு ாபபற்ு றிருந்ு திதிால்ு ,ாஅந்ு திசி்ு
பசிால்ு வலக்ு  டாவி விசிாய கள்ு ா
பயவ்ு பகதி்ு தி வால்ு ாஅவிர்ு கள்ு ாீதாநடவிடிக்ு வக
எகக்ு கப்ு பகம்ு ாந வலாஉருவிாக ய ருக்ு கம்ு !ா

உய ர யல்ு ாபவ்ு மியம்ு ாபற்ு றியாஐக்ு க யாநாககள்ு ா
சிம்ு ரமளவம்ு ாமரபவிிிாஅறிவி வ்ு ா
அடிப்ு பவடய லாவாகாப்ு பர வமகள்ு ,ா
ரமற்ு கதி்ு தி யக்ு ா ட்ு கந றவிவாஉய ர வக்ு ா
பகாள்ு வளயர்ு ாசி லர வ்ு ாவிசிமாக வி டக்ு ா டாதா
எவ்ு பவதிப்ு ாபர ந்ு தபகாண்ு டத.ாஉள்ு ளூர்ு சி்ு ா
சிமுதிாயங்ு கள்ு ாகாலங்ு காலமாகக்ு ா
பகாண்ு கள்ு ளாஅறிவவிாஅவிர்ு கள்ு ா
பகாள்ு வளயடிக்ு கலாகாத.ாநாககள்ு ாதிங்ு கள்ு ா
ரதிசி யப்ு ாபாதகாப்ு பசி்ு ாசிட்ு டங்ு கவளா
இயற்ு றவிவதிாஅந்ு திாமாநாகாஊக்ு கப்ு ா
பகதி்ு தி யத.ாஇந்ு தி யாா2002இல்ு ாஉய ர வப்ு ா
பவ்ு மியசி்ு ாசிட்ு டதி்ு வதிாஅமுல்ு ாபகதி்ு தி யத.ா
ரமற்ு கதி்ு தி யக்ு ாகழமங்ு கள்ு ாவிட்ு டாரசி்ு ா



சிமுதிாயங்ு கள வ்ு ாஅறிவவிாமுழவமயாகப்ு ா
பயவ்ு பகதி்ு தி ாஇலாபம்ு ாஅவடயக்ு  டாத,ா
இலாபங்ு கவளப்ு ாபக ர்ு ந்ு தபகாள்ு ளாரவிண்ு கம்ு ா
எவ்ு பதாமவ்ு றதி்ு தி லம்ு ாஇந்ு திசி்ு ாசிட்ு டதி்ு தி லம்ு ா
ஏற்ு கப்ு பட்ு டாமுக்ு க யக்ு ாபகாள்ு வக.ா

மரபவிிிாஅறிவி வ்ு ாீதாகாப்ு பர வமா
விிங்ு கப்ு பட்ு டால்ு ாஇலாபங்ு கள்ு ா
பக ர்ு நதபகாள்ு ளப்ு படாரவிண்ு கம்ு ாஎவ்ு பவதிா
நானம்ு ாமுழவமயாகாஉடவ்ு பகக ரறவ்ு .ா
ரமலம்ு ாகறிப்ு ப ட்ு டாமருதி்ு தவிாவி வளுகவளா
மரபாவிிியாகாஅறிந்ு தாபயவ்ு பகதி்ு தி ாவிரும்ு ா
ஒருாகறிப்ு ப ட்ு டாவிட்ு டாரதி்ு தி ல்ு ாபரவிலாகதி்ு ா
திாவிராஇவங்ு கள்ு ாஅறவிவடாபசிய்ு யப்ு பட்ு டால்ு ,ா
அந்ு திாஇலாபங்ு கள்ு ாவிட்ு டாரசி்ு ாசிமுதிாயதி்ு ா
தி வருடவ்ு ாபக ர்ு ந்ு தாபகாள்ு ளப்ு படாரவிண்ு கம்ு .ா
உய ர வப்ு ாபவ்ு மியசி்ு ாசிட்ு டம்ு ாஇந்ு திக்ு ா
பகாள்ு வககவளாஉட்ு பகாண்ு கள்ு ளத.ா

றவால்ு ாஎவதாப ரசி்ு சி வவாஇததிாவ்ு .ா
அள க்ு கப்ு பட்ு டாகாப்ு பர வமகள்ு ாஎல்ு லாமும்ு ா



இல்ு லாவி ட்ு டாலம்ு ,ாமிகப்ு ா
பபரும்ு பாவ்ு வமயாவவவி,ாமஞ்ு சிள்ு ாமுதிலாகா
பாசுமதி ாஅர சி விவர,ாஇவ்ு னம்ு ாபலப்ு பலும்ு ா
ஒட்ு கபமாதி்ு திமாவாஏமாற்ு றகள்ு .ாஅவவிா
அள க்ு கப்ு பட்ு டிருக்ு கக்ு ா டாத.ாறவால்ு ா
இவ்ு னம்ு ாஇதரபாவ்ு றாரமாசிமாவா
காப்ு பர வமகள்ு ாஅள க்ு கப்ு பட்ு கக்ு ா
பகாண்ு கள்ு ளவ.ாஇவணயாநலகதி்ு தி வ்ு ா
ப வ்ு னள்ு ளாபகாள்ு வக,ாகாப்ு பர வமசி்ு ா
ரசிாதிகர்ு கள்ு ாஅப்ு படிப்ு பட்ு டவிற்ு வறக்ு ா
கண்ு டறிந்ு தாரமாசிமாவாகாப்ு பர வமகள்ு ா
விிங்ு கவிவதிதி்ு ாதிகப்ு பதிாகம்ு .ாஅபமர க்ு க,ா
ஐரராப்ு ப யக்ு ாகாப்ு பர வமா
அலவிலகங்ு களடவ்ு ாஇட்ு டாஒப்ு பந்ு திங்ு கள்ு ா
இவணயாநலகதி்ு தி ல்ு ாஉள்ு ளவ.ாஅவிர்ு கள வ்ு ா
காப்ு பர வமசி்ு ாரசிாதிகர்ு கள்ு ாஇந்ு திதி்ு திா
திகவில்ு திளதி்ு வதிாமுவறயாவாஅடிப்ு பவடய ல்ு ா
பயவ்ு பகதி்ு திரவிண்ு கம்ு .ாஇதாஓர்ு ாஉடவ்ு பாட்ு கக்ு
கர யாவி ஷயம்ு .ா



றவால்ு ாசி லர்ு ாதிகவில்ு திளம்ு ாபரவிலாகதி்ு ா
தி றக்ு கப்ு பகவிதாஎப்ு படிரயாாதங்ு காவதாஎவ்ு ற
நம்ு பக றார்ு கள்ு .ாஏபவவ ல்ு ாஇந்ு திாஅறிவவிதி்ு ா
தயா ட்ு கக்ு கழமங்ு கள்ு ாபயவ்ு பகதி்ு தி க்ு ா
பகாள்ு ளம்ு .ாடிடியவி வ்ு ாதிகவில்ு திளதி்ு வதிா
றவ்ு வலவ ல்ு ாஅள ப்ு பதி லம்ு ாஇரதிாரபாவ்ு றா
கவிவலாஇருக்ு கலாம்ு .ாறவால்ு ாஎவக்ு காஇந்ு திா
விாதிம்ு ாபர யவி ல்ு வல.ாமுப்ு பதிாண்ு ககளாகப்ு ா
பபாதமக்ு கள்ு ாதிகவில்ு கவளாறவ்ு வலவ ல்ு ா
இட்ு கவிரும்ு ாஎவதாஅனபவிதி்ு தி வ்ு ாமுகதி்ு தி ல்ு ா
இதாஅவறக றத.ா

இதாபற்ு றிாஎவ்ு வாந வவக்ு க றார்ு கள்ு ா
எவ்ு பவதிக்ு ாரகட்ு காநாவ்ு ாபலாரபருக்ு கக்ு ா
கறிப்ு பகள்ு ாஅனப்ு ப ரவவ்ு .ாஅவிர்ு கள்ு ா
எல்ு லாருரம,ாதிகவில்ு திளதி்ு வதிாஇரகசி யமாகா
வவிப்ு பதாரமாசிமாவாகாப்ு பர வமகவளதி்ு ா
திகக்ு காஉதிவிாதாஎவ்ு றாஎவ்ு ாரபாலரவிாஒப்ு பக்ு ா
பகாண்ு டார்ு கள்ு .ாஇதி்ு ாதிகவிவலாஇரகசி யமாகா
வவிப்ு பதாபபாதக்ு களாஅறிவவிப்ு ா
பரப்ு பதிலக்ு காஊறாபசிய்ு க றதாஎவ்ு றா



முடிுக்ு காநாவ்ு ாவிந்ு தி ருக்ு க ரறவ்ு .ா
ப வ்ு வ ருக்ு கம்ு ாபனவில்ு கவளாமுழவமயாகப்ு ா
பர ந்ு தாபகாள்ு ளாமல்ு ாசூதி்ு தி ராறக்ு கங்ு கவளா
எவி்ு விாரறனம்ு ாதிகவில்ு ாதிளதி்ு தி ல்ு ா
ரபாகவிபதிவ்ு பதாபவியாகாலப்ு ா
பிபமாிியாவா"கப்ு வபவயாஇட்ு டால்ு ா
கப்ு வபதிாவ்ு ாவிரும்ு "ாஎவ்ு பவதிாபமய்ு ப்ு ப க்ு கம்ு ா
எவ்ு றாசிமஸ்ு க ருதிப்ு ாபண்ு டிதிர்ு கள்ு ா
எசி்ு சிர க்ு க றார்ு கள்ு .ா

இருந்ு திாலம்ு ,ாதிகவில்ு திளம்ு ாஉள்ு ளத.ாஅதிவ்ு ா
திரம்ு ாமிகாஉயர யதாஎவ்ு றாபகரரவிம்ு ாஉள்ு ளத.ா
இப்ு ாபயனள்ு ளாஅறிவவிப்ு ாபரப்ு பவிதிற்ு கா
அவதிப்ு ாபரவிலாகக்ு ாக வடக்ு கசி்ு ாபசிய்ு விதா
உதிும்ு ாஎவ்ு றாநம்ு பக ரறவ்ு .ாதயா
காப்ு பர வமகவளதி்ு ாதிகப்ு பதிற்ு காதிகவில்ு ா
பரவில்ு ாஉதிும்ு ாஎவ்ு றால்ு ,ாஅந்ு திதி்ு ாதிகவிவலா
ரமலம்ு ாவி ர ந்ு திாஒருாகாப்ு பர வமாஅிிப்ு பாளர்ு ா
கழுக்ு காஅள ப்ு பதாஇந்ு திசி்ு ாசூிலக்ு கா
உதிவி கரமாகதி்ு திாவ்ு ாஇருக்ு கம்ு .ாதிகவில்ு ாஉயர யா
திவ்ு வமாஉள்ு ளதிாகாஇல்ு லாவி ட்ு டால்ு ா



சிமஸ்ு க ருதிாஅறிஞர்ு கள்ு ாஅதிற்ு காவி ளக்ு கம்ு ாதிரா
அனமதி ப்ு பதாபயனவடயத.ாரமலம்ு ,ா
றயுர்ு ரவிதி,ாயுவாவ ாஅறிவி யல்ு கவளப்ு ா
பரப்ு பவிதாமிகும்ு ாபயனள்ு ளத.ா

விந்ு திவாாசி விாாரபாவ்ு றாகாப்ு பர வமா
அிிப்ு பாளர்ு களக்ு காஊக்ு கமள ப்ு பத,ா
ரசிாதிகர்ு களக்ு காமட்ு கமாவாதிகவில்ு திளதி்ு வதிா
உருவிாக்ு கவிவதிவி டாமிகசி்ு ாசி றப்ு பாவாதி ட்ு டம்ு .ா
எவதாசிகாவிாவாபபதி்ு ாரநாபவிக்ு ,ாபாரக்ு ா
ஒபாமாவி வ்ு ாதி றந்ு திாஅரசிாங்ு கா
முயற்ு சி களக்ு கதி்ு ாதிவலவமாதிாங்ு க யவிர்ு .ா
அவிர்ு ாசிாம்ு ாப தி்ு ரராதிாவி வ்ு ாநல்ு லா
நண்ு பரும்ு  ட.ா"காப்ு பர வமாஉற்ு றரநாக்ு க"ா
( ா ா )ாPeer To Patent எவ்ு றாதி ட்ு டதி்ு தி வ்ு ாமுவ்ு ரவாடிா
அவிர்ு .ாஅதி ல்ு ாகாப்ு பர வமசி்ு ாரசிாதிகர்ு கள்ு ா
இவணயதி்ு தி லள்ு ரளாருடவ்ு ாரசிர்ு ந்ு தாபவியா
வி ஷயங்ு கள வ்ு ாஉதிாரணங்ு கவளதி்ு ாரதிடா
முயற்ு சி ாபசிய்ு க றார்ு கள்ு .ாஒருாசி லாகாப்ு பர வமசி்ு ா
ரசிாதிகர்ு களக்ு காமட்ு கம்ு ாதிகவில்ு திளதி்ு வதிா
அள ப்ு பதிற்ு காபதி லாகாஇந்ு திதி்ு ாதி ட்ு டம்ு ாஇவ்ு னம்ு



ரமலாவாமுடிுகவளசி்ு ாசிாதி க்ு கக்ு ா
ரகாடிக்ு கணக்ு காவாரபர வ்ு ாஞாவதி்ு வதிப்ு ா
பயவ்ு பகதி்ு தி க்ு ாபகாள்ு க றத.ா

இவதிப்ு ாபற்ு றியாவி வடகள்ு ாஎவக்ு கதி்ு ாபதிர யும்ு ா
எவ்ு றாநாவ்ு ாஉறதி யாகசி்ு ாபசிால்ு லமுடியாத.ா
றவால்ு ாஅரசிாங்ு கதி்ு தி வ்ு ாமரபவிிிாஅறிுா
கண வ ாநலகதி்ு ாதிகவில்ு திளம்ு ா
பபாதமக்ு களக்ு கக்ு ாக வடக்ு காரவிண்ு கம்ு ா
எவ்ு பதாஎவதாஎண்ு ணம்ு .ாஅதா
பபாதமக்ு களக்ு காவாஅறிவவிக்ு ாபகாண்ு டத,ா
அரசிாங்ு கதி்ு தி வால்ு ாபபருஞ்ு பசிலுாபசிய்ு தா
ரசிகர க்ு கப்ு ாபட்ு டத.ாஅவதிாயாவிருக்ு கம்ு ா
க வடக்ு கசி்ு ாபசிய்ு விதாமரபவிிிாஅறிுக்ு கா
நவ்ு வமாதிரும்ு .ா

அரசிாங்ு கதி்ு தி வ்ு ாமுவவுாஎவ்ு றாமுவறய ல்ு ,ா
பதி ப்ு பர வமசி்ு ாசிட்ு டம்ு ,ாதிகவில்ு ாஅறியும்ு ா
உர வமசி்ு ாசிட்ு டம்ு ,ாஅரசி யல்ு ாசிட்ு டம்ு ாறக யா
யாும்ு ாஇந்ு திாபவிள ப்ு பாட்ு கக்ு கசி்ு ாசிாதிகமாகா
இருப்ு பதாநல்ு லபதிவ்ு றாரதிாவ்ு றக்ு ா கம்ு .ாஒருா



ரவிவளாஎவ்ு ாஎண்ு ணம்ு ாதிவிறாகாஇருக்ு கலாம்ு .ா
றவால்ு ாஇந்ு தி யாவி ல்ு ாஇந்ு திாஉவரயாடவலா
2018இல்ு ாபதிாடங்ு காமுடியும்ு ாஎவ்ு பதாஎவதா
நம்ு ப க்ு வக.ாஅதாஒருரவிவளாஅரசி வ்ு ா
திகவில்ு திளதி்ு வதி,ாபவிறம்ு ாஒருாரபார்ு ட்ு டமல்ு ா
அல்ு ல,ாமிகப்ு பபர யாஇறக்ு கதி்ு தக்ு கம்ு ாமற-
பயவ்ு பாட்ு கக்ு கம்ு ாஉதிும்ு ாமுவறய ல்ு ,ா
மக்ு களக்ு கதி்ு ாதி றப்ு பதிற்ு காகாஅரசிாங்ு கதி்ு தக்ு கா
ஒருாமுவறயாவாவி ண்ு ணப்ு பம்ு ாஅள ப்ு பதி ல்ு ா
முடியக்ு  கம்ு .ா

அுறவி யல்ு  அுறவம்ு  தி ல்ு லி்ு  ில்ு கவலகிக 
ரகல்ு  கவடயும்ு  

ஒவ்ு பதிாவிதாபகதி ாஅறிவி யல்ு ாஅறிு.ா
அதிாவிதாநவவாஅறிவி யல்ு ாசிஞ்ு சி வககள ல்ு ா
கட்ு கவரகள்ு ாபவிள ய கவிவதிசி்ு ாபசிால்ு க ரறவ்ு .ா
2017இல்ு ாஎவ்ு ாமுயற்ு சி கள ல்ு ா
பபரும்ு பாலாவவவிாஅறிவி யல்ு ாஅறிுா
க வடப்ு பதிற்ு காவாதிவடகள்ு ,ாகறிப்ு பாகா
அபமர க்ு காஅலவிர்ு கரளாாஅதி கார கரளாா



திங்ு கள்ு ாகடவமயாற்ு றம்ு ாரநரதி்ு தி ல்ு ாபவிள ய ட்ு ட
சிஞ்ு சி வகக்ு ாகட்ு கவரகவளா
பவிள ிட்ு டாளர்ு கள்ு ாசிட்ு டதி்ு தக்ு கப்ு ாபறம்ு பாகக்ு ா
கட்ு டணதி்ு ாதிவடக்ு கப்ு ாப வ்ு வால்ு ாஒதக்ு க க்ு ா
பகாள்ு விதாபற்ு றிாஅவமந்ு திவ.ா

அந்ு திப்ு ாப ரசி்ு சி வவவயப்ு ாபற்ு றிாறய்ு ுா
பசிய்ு வித,ாஎவ்ு ாகண்ு கப டிப்ு பகவளாஅபமர க்ு கா
விிக்ு கறிஞர்ு ாசிங்ு கதி்ு தி வ்ு ாமுவ்ு வால்ு ாவவிதி்ு த,ா
முடியும்ு ாஅல்ு லதாமுடியாதாஎவ்ு றா
விாக்ு க வவப்ு ாபபறவித,ாப றகாடஜவ்ு ா
கணக்ு காவாபதி ப்ு பாளர்ு களக்ு கம்ு ா
முகவமகளக்ு கம்ு ாஅறிவி க்ு வககவளசி்ு ா
சிாவ்ு றஞ்ு சில்ு விிிாஅனப்ு பவிதாஎவ்ு பதாஎவ்ு ா
அசிலாவாதி ட்ு டம்ு .ாபதி ப்ு பாளர்ு கள்ு ாீதா
ப ரசி்ு சி வவாஎழப்ு பப்ு ாபட்ு கள்ு ளத,ாஅவிர்ு கள்ு ா
அதிற்ு கா60ாநாட்ு களக்ு கள்ு ாகருதி்ு தவராதிரா
ரவிண்ு கம்ு ாஎவ்ு றாஅந்ு திக்ு ாகடிதிங்ு கள்ு ா
அறிவி க்ு கம்ு .ா



அதிற்ு கப்ு ாப றகாஎவ்ு வாஎவ்ு றாரகள்ு வி ாஎவ்ு ா
மவதி்ு தி ல்ு ாஎழந்ு தித.ாபபாதக்ு களப்ு ா
பண கள வ்ு ாதிவிறாவாஉறதி ப்ு பாககள்ு ாபற்ு றிக்ு ா
கடிதிம்ு ாஅனப்ு பம்ு ரபாதாநாவ்ு ாஅவிற்ு வறப்ு ா
பதி வி டாஅனமதி ாரகட்ு பதி ல்ு வல.ா
உண்ு வமய ல்ு ாஒருாகட்ு கவராபபாதக்ு களதி்ு தி ல்ு ா
இருந்ு திால்ு ாஎவக்ு காஅனமதி ாரதிவவிய ல்ு வல.ா
ப ரசி்ு சி வவக்ு கர யாகட்ு கவரகள வ்ு ாநகல்ு ா
எவ்ு வ டம்ு ாஇருக்ு க றத,ாஇல்ு வலபயவ ல்ு ாஅதா
பவிறம்ு ாரகாட்ு பாட்ு கப்ு ாப ரசி்ு சி வவாஎவ்ு பவதிதி்ு ா
பதிள ுாபகதி்ு தக ரறவ்ு .ாகருதி்ு தவரகள்ு ா
ரகட்ு பதாஎவ்ு ாவிிக்ு கம்ு ,ாறவால்ு ாபபரும்ு பாலம்ு
அவவிாவிருவிதி ல்ு வல.ாஇசி்ு சிமயதி்ு தி ல்ு ாஅந்ு திக்ு ா
கட்ு கவரவயப்ு ாபதி வி டாரவிண்ு கமாாஎவ்ு றா
ரகள்ு வி ாஎழக றத.ா

அபலக்ு ஸாண்ு ட்ு ராாஎல்ு பாக்ு யாவ்ு ாவஸ-ஹேப்ு ா
உடனம்ு ,ாறரராவ்ு ாஸ்ு விார்ு ட்ு ஸ்ு ா
ரஜஸ்ு டாருடனம்ு ாபபற்ு றாஅனபவிங்ு களால்ு ,ா
திங்ு கள்ு ாந தி ாறதிாயங்ு கள்ு ா
அசி்ு சுறதி்ு திப்ு பகம்ு ரபாதாபதி ப்ு பாளர்ு கள்ு ா



எவி்ு விளுாதயமுவறய ல்ு ாமிருகதி்ு திவமாகா
நடந்ு தபகாள்ு விார்ு கள்ு ாஎவ்ு பவதிா
அறிந்ு தி ருக்ு க ரறவ்ு .ாஅரசிாங்ு கப்ு ாபண கவளப்ு ா
பற்ு றிாந யாயமாவாவி ஷயங்ு கவளாஅவிர்ு கள்ு ா
முவ்ு வால்ு ாவவிதி்ு திாலம்ு ாபதி ப்ு பாளர்ு கள்ு ா
ஏபறகதி்ு தம்ு ாபார்ு ப்ு பார்ு கள்ு ாஎவ்ு றாநாவ்ு ா
நம்ு பவி ல்ு வல.ாஅவிர்ு களக்ு கா
திரவி தி க்ு காரர்ு கள்ு ாஎவ்ு வாபசிய்ு தி ருக்ு க றார்ு கள்ு
எவ்ு பதாபதிர யும்ு .ாஎவரவிாஎல்ு லாதி்ு ா
றயுதிங்ு கவளயும்ு ாரபார டாஎகதி்ு தக்ு ாபகாண்ு கா
விந்ு தவி கவிார்ு கள்ு .ாபபாதசி்ு ாபசிாதி்ு வதிா
அவிர்ு கள்ு ாஅபகர தி்ு தி ருக்ு க றார்ு கள்ு ாஎவ்ு றா
நாவ்ு ாநம்ு பவிதிால்ு ாஅவிர்ு களக்ு கா
அறிவி க்ு வககவளாஉறதி யாகாஅனப்ு பரவிவ்ு .ா
றவால்ு ாமவலீதள்ு ளாஅந்ு திாஒள திரும்ு ா
நலகதி்ு தி ற்ு கா(எவதாலட்ு சி யங்ு களக்ு க)ா
விஞ்ு சிகம்ு ாகவறந்ு திாப றாவிிிகவளதி்ு ாரதிடிக்ு ா
பகாண்ு டிருக்ு க ரறவ்ு .ா

இதாரபாவ்ு றாசூில்ு ாஒவ்ு றாஇந்ு தி யாவி ல்ு ா
எழந்ு தித.ாபகி்ு பபற்ு றாதி ல்ு மப்ு ா



பல்ு கவலக்ு கிகாந ிற்ு படநகல்ு ாகவடாவிிக்ு க.ா
அதாஒருரவிவளாவிிிாகாட்ு டலாம்ு .ா
விிக்ு கமாகப்ு ாரபராசி ர யர்ு கள்ு ாசிஞ்ு சி வகக்ு ா
கட்ு கவரகள வ்ு ாபட்ு டியவலக்ு ா
பகாண்ு கவிருவிார்ு கள்ு .ாகவடய வர்ு ா
நலகதி்ு தி ற்ு கசி்ு ாபசிவ்ு றாநகல்ு கவளக்ு ாபகாண்ு க
விருவிார்ு கள்ு ,ாப றகாபதி்ு திகங்ு கவளாஉருவிாக்ு க ா
மாணவிர்ு களக்ு காஒருாமிதிமாவாவி வலய ல்ு ா
வி ற்ு பார்ு கள்ு .ாஅந்ு திாராரமஸ்ு விர ாந கிற்ு படா
நகல்ு கவடாீதாறக்ு ஸ்ு எரபார்ு காயவ விர்ு சி ட்ு டிா
ப ரஸ்ு ,ாரகம்ு ப ர ட்ு ஜ்ு ாயவ விர்ு சி ட்ு டிாப ரஸ்ு ,ா
படய்ு லர்ு ாஅண்ு ாஎப்ு ராவ்ு சி ஸ்ு ாறக யவவிா
விிக்ு கதி்ு ாபதிாடர்ு ந்ு திவ.ாறயுதிரமந்ு தி யா
ரபாலீசிால்ு ாகவடாசூவறயாடப்ு பட்ு டத.ாஅதிவ்ு ா
உர வமயாளர்ு ா'தி ாஒயர்ு 'ாபதி்ு தி ர வகக்ு க,ா"அதா
மிகும்ு ாஅதி ர்ு சி்ு சி யள ப்ு பதிாகாஇருந்ு தித--நாவ்ு ா
ஒருாகற்ு றவிாள வயப்ு ாரபாலாஉணர்ு ந்ு ரதிவ்ு "ா
எவ்ு றா றிவார்ு .

.இந்ு திாவிிக்ு காபததி ல்ு மய லள்ு ளாதி ல்ு மா
உயர்ு நீதி ாமவ்ு றதி்ு தி ற்ு கசி்ு ாபசிவ்ு றத.ாஎவ்ு ாநண்ு பர்ு



ஷம்ு நாதி்ு ாபஷர்ு ாஇந்ு தி யாவி வ்ு ாமுவ்ு வண ா
அறிுசி்ு ாபசிாதி்ு தாபற்ு றியாஅறிஞர்ு கள ல்ு ா
ஒருவிர்ு .ாஅர்ு ப்ு பண ப்ு பள்ு ளாபபாதப்ு ா
பண யாளர்ு .ாஅவிர்ு ாமாணவிர்ு கள்ு ,ா
கல்ு வி யாளர்ு கள்ு ாசிமூகதி்ு தி வ்ு ாசிார்ு பாகக்ு ா
கறக்ு க ட்ு டார்ு .ா

இந்ு தி யாவி வ்ு ாபதி ப்ு பர வமசி்ு ாசிட்ு டம்ு ,ாஎந்ு திாஒருா
பதி ப்ு பர வமசி்ு ாசிட்ு டதி்ு வதியும்ு ாரபாலரவி,ாசி லா
வி தி வி லக்ு ககவளக்ு ாபகாண்ு கள்ு ளத.ாஅந்ு திா
இடங்ு கள ல்ு ாபதி ப்ு பர வமாசிற்ு றம்ு ாபபாருந்ு திாத.
அபமர க்ு காவி ல்ு ,ாஉதிாரணமாக,ா
அரசிாங்ு கதி்ு தி வ்ு ாபவடப்ு பகளக்ு கப்ு ா
பதி ப்ு பர வமய மருந்ு தாவி லக்ு கா
அள க்ு கப்ு பட்ு கள்ு ளவ.ாஇந்ு தி யாவி லம்ு ா
அபமர க்ு காவி லம்ு ,ாஒருாபதி்ு திகம்ு ா
எப்ு படிப்ு பட்ு டதாஎவ்ு றாலம்ு ா
பார்ு வவியற்ு ரறாருக்ு காகாஒருவிர்ு ா
பதி ப்ு பர வமவயாீறாமல்ு ாநகபலகதி்ு தா
அள க்ு கலாம்ு .ாஇதாசிர்ு விரதிசிாஉடவ்ு படிக்ு வக.ா



இந்ு தி யாவி ல்ு ாமாணவிருக்ு காறசி ர யர்ு ாபாடம்ு ா
பசிால்ு மதி்ு ாதிரும்ு ரபாதாஒருாபண வயா
நகபலகப்ு பதிற்ு கப்ு ாபதி ப்ு பர வமய மருந்ு தா
வி லக்ு காஉண்ு க.ாஇதி ல்ு ாபதி ப்ு பர வமக்ு கா
ரவிவலய ல்ு வல.ாதி ல்ு மப்ு ாபல்ு கவலக்ு ாகிகக்ு ா
கவடாதியார தி்ு திாபாடப்ு பதி்ு திகங்ு கள்ு ாஇந்ு திா
வி தி வி லக்ு க வ்ு ாகி்ு திாவ்ு ாவிருக வ்ு றவாஎவ்ு றா
நீதி யவவிா றியத.ாராரமஸ்ு விர ாநகல்ு கவடா
பசிய்ு திதி ல்ு ாபதி ப்ு பர வமாீறல்ு ாஎதுமில்ு வல.ா
ஏபவவ ல்ு ாஅப்ு ாபாடப்ு ாபதி்ு திகங்ு கள்ு ாகறிதி்ு திா
ரநாக்ு கதி்ு தி ற்ு காக,ாஅறிுப்ு ாபரப்ு பவலா
ரமம்ு பகதி்ு தவிதிற்ு காக,ாபல்ு கவலக்ு கிதி்ு தி வ்ு ா
அங்ு ககாரதி்ு தடவ்ு ாபசிய்ு யப்ு ாபட்ு டவ.ாஅததிாவ்ு ா
பதி ப்ு பர வமய வ்ு ாரநாக்ு கமுமாகம்ு .ா

பதி ப்ு பர வமசி்ு ாசிட்ு டம்ு ாபபாருந்ு திாத.ாவிிக்ு கா
திள்ு ளபடி.ா

தி ல்ு மப்ு ாபல்ு கவலக்ு கிகாவிிக்ு வகப்ு ாபற்ு றிா
நாவ்ு ாசி ந்ு தி தி்ு தக்ு ாபகாண்ு டிருந்ு ரதிவ்ு .ா
நீதி யவவிய வ்ு ாதர்ு ப்ு பாஎவக்ு கள்ு ாஅதி ர்ு ுகவள



உண்ு டாக்ு க யவிாறாஇருந்ு தித.ாவிளாகதி்ு தி ற்ு கள்ு
நாவ்ு ாஎவ்ு ாசிஞ்ு சி வகக்ு ாகட்ு கவரகள வ்ு ாதிகவில்ு ா
திளதி்ு தடவ்ு ாஅணக வால்ு ாஎவ்ு வாறகம்ு ?ா
இங்ு கம்ு ாஅபமர க்ு காவி லம்ு ாஎங்ு கம்ு ா
காணப்ு பகம்ு ாதிளளவிண்ு டிாஉணுக்ு கவடா
ரபாவ்ு றாஒவ்ு வறதி்ு திாவ்ு ாநாவ்ு ாந வவதி்ு ரதிவ்ு .ா

சிஞ்ு சி வகக்ு ாகட்ு கவரகளக்ு க,ா
கண வ ப்ு பபாருள்ு ாகண்ு கப டிப்ு பக்ு ாகறிகவளா
ஒருாரபராசி ர யர்ு ாஅள க்ு காமுடியும்ு ாஎவ்ு பதாஎவ்ு
எண்ு ணம்ு .ாஅபரபாதாபல்ு கவலக்ு ாகிகதி்ு தி ல்ு ா
ஒருாமாணவிர்ு ாஜவ்ு வமல்ு ாவிரும்ு ரபாத,ாநாவ்ு ா
அவிர்ு கள்ு ாபாடக்ு க ரமம்ு ாஅடங்ு க யாஒருாயுஎஸ்ு ப 
இயக்ு க வயாஅவிர்ு களக்ு கதி்ு ாதிருரவிவ்ு .ாப றகா
மற்ு பறாருாபல்ு கவலக்ு கிதி்ு தி ற்ு கசி்ு ாபசிவ்ு றா
அங்ு கம்ு ாஇவி்ு வி திரமாபசிய்ு ரவிவ்ு .ாஅறிவவிப்ு ா
பரப்ு பவிதிற்ு காவாஎள யாவிிிமுவறாஇத.ா
இலவிசிாயுஎஸ்ு ப ாஇயக்ு க களடவ்ு ா
மாணவிர்ு களக்ு கசி்ு ாசி ற்ு றண்ு டியும்ு ா டா
அள க்ு கலாம்ு .ாஇந்ு தி யாவி ல்ு ாபகி்ு பபறா
விாய்ு ப்ு பள்ு ளாகவிாரகரமால்ு ாஉணுதி்ு ா



தியார ப்ு பகள வ்ு ாஓர்ு ாஅற்ு பதிமாவாரசிகர ப்ு பா
எவ்ு வ டம்ு ாஇருக்ு க றத.ா

"இதாரநராவாவி ஷயம்ு ாஇல்ு வலயா?"ாஎவ்ு றா
ஷாம்ு நதி டம்ு ாரகட்ு ரடவ்ு .ா"யுஎஸ்ு ப -இயக்ு க ,ா
பாடப்ு பதி்ு திகதி்ு தக்ு கசி்ு ாசிமமாகதி்ு திாவ்ு ா
ரதிாவ்ு றக றத,ாறவால்ு ாகறிதி்ு திா
பமய்ு ம்ு வமகவளாஒருாநீதி யவவிாஎப்ு படிா
வி ளக்ு கம்ு ாபகாள்ு ளம்ு ,ாஅவிர்ு கள்ு ாஎப்ு படிா
யுஎஸ்ு ப வயயும்ு ாதிாள வால்ு ாறவா
பாடப்ு பதி்ு திகதி்ு வதியும்ு ாசிமமாகக்ு ாகருதவிார்ு கள்ு
எவ்ு பதாபதிர யாத"ாஎவ்ு றார்ு .ாறவால்ு ா
இருவிருரமாந சி்ு சியமாகாஇதாரநராவா
வி ஷயம்ு திாவ்ு ாஎவ்ு றாஒப்ு பக்ு ாபகாண்ு ரடாம்ு .ா

பதி ப்ு பர வமசி்ு ாசிட்ு டதி்ு தி ல்ு ாகல்ு வி க்ு காவாஉர வம
எவ்ு பதாறிமாகாஉள்ு ளடங்ு க ய ருக்ு க றதா
எவ்ு பதாமட்ு கமல்ு ல,ாஇதாஇந்ு தி யாவி வ்ு ா
அரசி யல்ு ாசிாசிவதி்ு தி ல்ு ாஅடிப்ு பவடா
உர வமகள ல்ு ாமுழவிதமாகப்ு ா
பரவி ய ருக்ு க றத.ாஉதிாரணமாக,ாஉங்ு கள்ு ா



வி ருப்ு பப்ு ாபடிாநீங்ு கள்ு ாஒருாபதிாிிவலசி்ு ா
பசிய்ு யலாம்ு ,ாறவால்ு ாஅதாசிாதி ாபற்ு றியா
உர வமயாகாஉள்ு ளத.ாறவால்ு ாசிாதி க்ு கம்ு ா
ரமரலாஒவ்ு றாஉண்ு க.ாஒருாபதிாிிவலப்ு ாபற்ு றிா
நவ்ு காகற்ு றறியாவி ட்ு டால்ு ாஅவதிாநீங்ு கள்ு ா
நடதி்ு திாமுடியாத.ாபதிாிில்ு நட்ு பதி்ு ாதிரவி தி கள்ு ா
பற்ு றிாஎவதாந வலப்ு பாகாஇததிாவ்ு .ாஇரதிா
விாதிதி்ு வதிாநாவ்ு ாபபாதவிாகாஅறிுக்ு கம்ு ா
முவ்ு வவிக்ு காமுடியும்ு .ாபசியல்ு பகம்ு ாஜவநாயகம்ு
எவ்ு பதிவ்ு ாஅடிப்ு பவடய ல்ு ாஅறிுமிக்ு கா
கடிமக்ு கள்ு ாஅவமப்ு பாஇருப்ு பதாஅவிசி யம்ு .ா

எல்ு லாருக்ு கம்ு ாஅறிவி யல்ு ாஅறிவவிக்ு ா
க வடக்ு கசி்ு ாபசிய்ு விதிற்ு காமாறாக,ாநாவ்ு ாஅவதிா
இருபதாமில்ு மயவ்ு ாஇந்ு தி யாமாணவிர்ு களக்ு கா
ஒருவிர்ு ாஒருவிராகாஅள ப்ு பதி ல்ு ா
மக ி்ு சி்ு சி யவடரவிவ்ு .ாஅதாஒருாமுக்ு க யமாவா
வி ஷயதி்ு வதிாஎகதி்ு தவரக்ு கம்ு :ாஅறிுா
க வடப்ு பபதிவ்ு பதாஓர்ு ாஇருவமாஎதி ர்ு ுாஅல்ு ல.ா
திவ யார்ு ாபசிாதி்ு தர வமாஎவ்ு பதாஇருந்ு திாலம்ு ,ா
மாணவிர்ு கள்ு ாதிங்ு கள்ு ாகல்ு வி வயாரமம்ு பகதி்ு திா



முயலம்ு ரபாத,ாஅறிுசி்ு ாசிாவலய வ்ு ாஇந்ு திக்ு ா
கடவ்ு காரர்ு கள்ு ாகடக்ு கமுடியாதிாஒருாதிவடயாகா
மாறிவி டாவி டக்ு  டாத.ாகல்ு வி க்ு கா
ரவிண்ு கபமவ்ு ரறாதிவடகவளாஎழப்ு பவிதா
ஒழக்ு கக்ு ரகடாவத.ாஒருரவிவளாஇந்ு திதி்ு ா
திவடகவளாநீக்ு க,ாஇதி ல்ு ாஒருாவிாய்ு ப்ு பா
இருக்ு கக்ு  கம்ு .ா

அந்ு திதி்ு ாதிகவில்ு கவளாஇந்ு தி யாவி ல்ு ா
பயவ்ு பகதி்ு திாரவிண்ு கம்ு ,ாஇந்ு தி யா
மாணவிர்ு களக்ு கக்ு ாக வடக்ு கசி்ு ாபசிய்ு யா
ரவிண்ு கம்ு ாஎவ்ு பதாஎவ்ு ாநம்ு ப க்ு வக.ாஇவதிசி்ு ா
பசிய்ு யக்ு  டியாவதிர யம்ு ாஎவக்ு காஉண்ு டாா
எவ்ு பதம்ு ாஅல்ு லதாஇந்ு தி யப்ு ாபல்ு கவலக்ு ா
கிகங்ு களக்ு காஎவ்ு வவாவிளாகதி்ு தி ற்ு கள்ு ா
அனமதி க்ு கம்ு ாவதிர யம்ு ாஉண்ு டாாஎவ்ு பதம்ு ா
பதிர யவி ல்ு வல.ாரபராவசிக்ு காரா
பதி ப்ு பாளர்ு கள்ு ாஎவி்ு வி திம்ு ாஎதி ர்ு வி வவா
பர விார்ு கள்ு ாஎவ்ு றாஎவக்ு கதி்ு ாபதிர யவி ல்ு வல.ா
றவால்ு ாஇந்ு திசி்ு ாபசியல்ு பாக,ாஇந்ு தி யசி்ு ா
சிட்ு டங்ு கள வ்ு ாரநாக்ு காஇலக்ு ககளக்ு கள்ு ா



ரநரடியாகாவிருக றதாஎவ்ு பதாபதிர யும்ு .ா
இம்ு மாதி ர ாஅறிுப்ு பரப்ு பலக்ு காஅறிுசி்ு ா
சிதி்ு தி யாக்ு க ரகம்ு ாஒவ்ு றதிாவ்ு ாவிிிாஎவ்ு றால்ு ா
அப்ு படிரயாறகட்ு கம்ு .ா

திகவிலுறவவி ஜனராயகி்ு ிகதி்ு ததில்ு  

பதி்ு திாவிதாதவறாதிகவிவலாஜவநாயகப்ு ா
பகதி்ு ததில்ு .ாஇததிாவ்ு ாஎவதாஒட்ு கபமாதி்ு திசி்ு ா
பசியல்ு தவறாஎல்ு லாவிற்ு வறயும்ு ா
உள்ு ளடக்ு கவித,ாஒருரவிவளா
எல்ு லாவிற்ு வறயும்ு ாவி டாமிகாமுக்ு க யமாவத.ா
எவதாதிவ ப்ு பட்ு டாஅக்ு கவற,ாபபாதா
ந தி ய வால்ு -அதிாவித,ாவிிக்ு கமாகா
அரசிாங்ு கதி்ு தி வ்ு ாந தி யால்ு ,ாரசிகர க்ு கப்ு பட்ு டா
மிகப்ு ாபபர யாதிகவில்ு திளங்ு கவளக்ு ா
கண்ு டறிவிதம்ு ாஅவிற்ு வறக்ு ாக வடக்ு கசி்ு ா
பசிய்ு விதம்ு ாறகம்ு .ாஇதாரமமருந்ு தாகி்ு ரநாக்ு க ா
ந கி்ு வித.ாபபரும்ு பாலம்ு ாஇந்ு தி யாஅரசிாங்ு கம்ு ா
அல்ு லதாஅபமர க்ு காஅரசிாங்ு கம்ு ாஎவ்ு றா
திளதி்ு தி ல்ு ாகவிவம்ு ாகவி க்ு கப்ு பகவித.ா



ஏற்ு பகவரவிாஇருக்ு கம்ு ாவி ஷயங்ு கவளதி்ு ாரதிடிா
அவிற்ு வறாமக்ு களக்ு காஅள க்ு காநாவ்ு ாமுயற்ு சி ா
பசிய்ு க ரறவ்ு .ா

றவால்ு ாஅறிுாரமமருந்ு தாகி்ு ாவிருவிதில்ு ல.ா
அறிுாமக்ு கள டம்ு ாபதிாடங்ு கக றத.ாஎவதா2016
பயணதி்ு தி ல்ு ாபங்ு கர்ு ாராவயசி்ு ாசிந்ு தி தி்ு திாரபாதா
இவதிப்ு ாபபர தம்ு ாகண்ு ரடவ்ு .ாரமட்ு கக்ு கடிா
ரமரயாாகல்ு லர ய ல்ு ாசிாம்ு ாஒருாபசிாற்ு பபாிிுா
றற்ு றாரவிண்ு டிய ருந்ு தித.ாமறநாள்ு ா
அதி காவலய ல்ு ,ாராஜஸ்ு திாவ வ்ு ாமதி்ு தி யப்ு ா
பல்ு கவலக்ு ாகிகதி்ு தி ற்ு காரவிந்ு திர்ு ாஎவ்ு றா
முவறய ல்ு ாபட்ு மள ப்ு பாவி ிாுக்ு காசிாம்ு ா
திவலவமாதிாங்ு கசி்ு ாபசில்ு விதிற்ு காமுவ்ு ,ாநாங்ு கள்ு ா
ரபர்ு எபட்ு ாகல்ு லர க்ு காஅவிருவடயாபவியா
நண்ு பர்ு ாபங்ு கவரசி்ு ாசிந்ு தி க்ு கசி்ு ாபசிவ்ு ரறாம்ு .ா

ரபர்ு எபட்ு ாகல்ு லர ாஒருாவி யக்ு கதி்ு திக்ு காஇடம்ு .ா
பங்ு கர்ு ாஅவதிா1972இல்ு ாந றவி வார்ு .ாஇப்ு ரபாதா
அதாஇராஜஸ்ு திாவ வ்ு ாமதி்ு தி ய ல்ு ாதி ரலாவ யாா
எவ்ு றாக ராமதி்ு தக்ு காஅருக ல்ு ாமிகப்ு பபர யா



விளாகதி்ு வதிக்ு ாபகாண்ு கள்ு ளத.ாஅவிர்ு களதா
திவ தி்ு திாமுவ்ு பவகப்ு பப்ு ாபண ,ாசூர யா
வி ளக்ு ககள்ு .ாஉலகமுழதம்ு ாஉள்ு ளா
க ராமங்ு கள மருந்ு தாபபண்ு கவளாவிருவி தி்ு தா
எப்ு படிசி்ு ாசூர யாவி ளக்ு ககவளாஅவமப்ு பத,ா
பாதகாப்ு பதாஎவ்ு றாகற்ு ப க்ு க றார்ு கள்ு .ா
பற்ு றவவிக்ு கம்ு ாமுவற,ாதி ட்ு டா
விவரபடங்ு கவளப்ு ாபடிப்ு பதாஎப்ு படி,ா
ப றருக்ு கக்ு ாகற்ு ப ப்ு பதாஎப்ு படிாஎவ்ு றா
கற்ு க றார்ு கள்ு .ாஅப்ு பபண்ு கள்ு ாவட்ு கக்ு கசி்ு ா
பசிவ்ு றாதிங்ு கள்ு ாக ராமங்ு களக்ு காஒள ாதிரா
முடிக றத,ாஇருட்ு டியாப றகாமாணவிர்ு களக்ு கம்ு ,
முதி ரயாருக்ு கம்ு ாகற்ு ப க்ு காமுடிக றத.ா
வகப்ு ரபசி களக்ு காமிவ்ு ரவற்ு றம்ு ாபசிய்ு விதா
உள்ு ள ட்ு டாப றாபலாரவிவலகளக்ு கம்ு ாசூர யா
றற்ு றல்ு ாபயவ்ு பகக றத.ா

இவதிதி்ு ாதிவி ர,ாசூர யாஒள ாசிவமப்ு பாவ்ு கள்ு ,ாநீர்ு ா
மறசுிற்ு சி தி்ு ாதி ட்ு டங்ு கள்ு ,ாசூர யாசிக்ு தி ாநீர்ு ா
உப்ு பநீக்ு கம்ு ,ாகப்ு வபாஅகற்ு றல்ு ாதி ட்ு டங்ு கள்ு ா
ரமலம்ு ாபலவிற்ு வறாரபர்ு எபட்ு ாகல்ு லர ா



உருவிாக்ு க யுள்ு ளத.ாசி றார்ு கள்ு ாபகமல்ு ா
வியல்ு கள ல்ு ாஉவிதி்ு திாலம்ு ாஇரவி ல்ு ா
கல்ு வி பபறவிதிற்ு காவாகண வ தி்ு ாதி ட்ு டங்ு கவள
றப்ு ப ள்ு ாகழமதி்ு தடவ்ு ாரசிர்ு ந்ு தா
அவமதி்ு தள்ு ளத.ாஅண்ு வமக்ு காலாப எசி்ு .டி.ா
மாணவிர்ு கள்ு ாரமவ வலாறய்ு ுக்ு பகவா
ஓராண்ு காதி ரலாவ யாுக்ு காவிந்ு தாஇவ்ு னம்ு ா
பதவமயாவாபதிாிில்ு நட்ு பங்ு கவளா
உருவிாக்ு கும்ு ாப றகாஅவிற்ு வறாக ராமப்ு பறா
இந்ு தி யாவி லம்ு ாஉலகதி்ு தி லம்ு ாபயவ்ு பகதி்ு திும்ு ா
முவவக றார்ு கள்ு .ா

அறிுாமண்ு ண மருந்ு தாஉற்ு பதி்ு தி யாக றத.ா
ரதிசி யாஅரசிாங்ு கங்ு கள்ு ாீதாகவிவதி்ு வதிக்ு ா
கவி க்ு கலாம்ு ;ாறவால்ு ாஅவி்ு வி திம்ு ாபசிய்ு வித,ா
எண்ு ணற்ு றாசி றியாநலகங்ு கள்ு ,ாபள்ு ள கள்ு ,ா
க ராமப்ு ாபபர யவிர்ு கள வ்ு ாஅறிு,ாரகாய ல்ு கள்ு ா
றயுர்ு ரவிதிாமருந்ு திகங்ு கள்ு ாறக யவிற்ு றில்ு ா
உள்ு ளாபரம்ு பவராஅறிவவியும்ு ,ாமற்ு றாபலா
ரசிமிப்ு பக்ு ாகளஞ்ு சி யங்ு கள லள்ு ளாஅறிவவியும்ு
பறக்ு கண ப்ு பதிாகம்ு .ா



திகவிவலாஜவநாயகப்ு ாபகதி்ு தவித,ா
அபமர க்ு காுக்ு கம்ு ாஇந்ு தி யாுக்ு கம்ு ாஇவடய ல்ு
ஒட்ு கசி்ு ரசிர்ு க்ு வகாநவடபபறம்ு ாவிாய்ு ப்ு வபயும்ு ா
அள க்ு கம்ு ாஓர்ு ாஇலக்ு காறகம்ு .ாஉதிாரணமாக,ா
இருாநாககள லம்ு ாஉள்ு ளாவி விசிாய கள்ு ,ா
பமவ்ு பபாருவளப்ு ாபயவ்ு பகதி்ு திும்ு ாதிங்ு கள்ு ா
க ராமாஎந்ு தி ரங்ு கவளப்ு ாபழதநீக்ு கும்ு ா
வி வதிகவளாமறபயவ்ு பாகாபசிய்ு யும்ு ா
பபாதவிாவாஅக்ு கவறகவளக்ு ா
பகாண்ு டிருக்ு க றார்ு கள்ு .ாஅபமர க்ு காும்ு ா
இந்ு தி யாும்ு ாவிலவிாவாநாட்ு கப்ு பறா
மரபகவளயும்ு ாக ராமப்ு ாபறங்ு கள ல்ு ாசி றியா
நகரங்ு கள ல்ு ாஏராளமாவாவிளங்ு கவளயும்ு ா
பகாண்ு கள்ு ளவ.ாஅபமர க்ு கா-பாரதி்ு ா"பாய்ு -
பாய்ு "ாஎவ்ு றாமுிக்ு கம்ு ாறற்ு றல்ு ாமிக்ு கதிாகா
இருக்ு கம்ு !ாஇந்ு திக்ு ா ட்ு கசி்ு ாபசியவலா
உருவிாக்ு கவிதிவ்ு ாவிலவிாவாஅடிப்ு பவடயாகா
உள்ு ளவிர்ு கள்ு ாஅபமர க்ு காவி லள்ு ளாஇந்ு தி யப்ு ா
பாரம்ு பர யதி்ு வதிசி்ு ாரசிர்ு ந்ு திா3.5ாமில்ு மயவ்ு ா
மக்ு கள்ு .ா



சிாம்ு ாப தி்ு ரராதிாாபபரும்ு பாலம்ு ாதிகவிவலா
ஜவநாயகப்ு ாபகதி்ு தவிதாபற்ு றிப்ு ாரபசுக றார்ு .ா
இதாமிகாஉயர்ு ந்ு திாஓர்ு ாஇலக்ு க.ாஒற்ு வறதி்ு ாதிகவில்ு ா
திளதி்ு வதிாஇதிற்ு காவி கவி தி்ு திால்ு ாரபாதிாத.ா
திகவிவலாஜவநாயகப்ு ாபகதி்ு தவிதாஎவ்ு பதா
அறிவவிாஉற்ு பதி்ு தி பசிய்ு விதி லம்ு ,ாநகர்ு விதி லம்ு ா
ஏற்ு பகம்ு ாஅடிப்ு பவடாமாற்ு றம்ு .ாஅறிுா
அவவவிருக்ு கம்ு ாக வடப்ு பதாஎவ்ு பதாநமதா
காலதி்ு தி வ்ு ாநவ்ு வம்ு ப க்ு வக.ாஅதிவ்ு ாவி வளுா
திகவிவலாஜவநாயகப்ு பகதி்ு தவித.ாஇந்ு திா
உய ர்ு மூசி்ு சிாவாஇலக்ு வகாஅவடயாநாம்ு ா
உவிக்ு காரவிண்ு கம்ு .ா

இர்ு தி யா ிு்ு ுறய என்ு  தசிார்ு திக்ு  
கணை்ு கி டிி்ு ப 

இந்ு தி யாும்ு ாஅபமர க்ு காும்ு ாஉலகதி்ு தி வ்ு ாஇருா
பபர யாஜவநாயகாநாககள்ு .ாஇரண்ு டிற்ு கம்ு ா
சுதிந்ு தி ரப்ு ாரபாராட்ு டம்ு ,ாசிட்ு டதி்ு தி வ்ு ாவி தி ா
இவிற்ு றிவ்ு ாவிளமாவாபாரம்ு பர யம்ு ாஉள்ு ளத.ா
நாவ்ு ாஇங்ு காவிசி க்ு காதிவிவ்ு ,ா



இந்ு தி யவல்ு லாதிவிவ்ு .ாஎவ்ு ாரபாவ்ு றாஒருவிவ்ு ா
இந்ு தி யாவி ல்ு ாஅறிவவிப்ு ாபற்ு றிாஇவி்ு விளுா
சி ந்ு தி ப்ு பதாஒருரவிவளாஅசிட்ு கதி்ு ா
தண சி்ு சிலாகாஇருக்ு கலாம்ு .ாறவால்ு ாஎவதா
முயற்ு சி கள்ு ாஎவி்ு விளுாநவ்ு றாகாஇங்ு காஏற்ு கப்ு ா
பட்ு கள்ு ளவாஎவக்ு ாகாணம்ு ரபாதாநாவ்ு ா
உணர்ு சி்ு சி வியப்ு ாபகக ரறவ்ு ,ாமக ி்ு க ரறவ்ு .ாஇந்ு தி
முயற்ு சி கவளாஇருமடங்ு காறக்ு கா
வி ரும்ு பக ரறவ்ு .ா

எல்ு லாாஅறிவவியும்ு ாஉலகமுழவிதம்ு ாஅள க்ு க,ா
அறிவவிக்ு ாகாலவ யாநீக்ு கம்ு ாபசிய்ு ய,ாஓர்ு ா
உலகளாவி யாபரட்ு சி ாரவிண்ு கபமவ்ு றால்ு ,ாஅப்ு ா
பரட்ு சி க்ு கதி்ு ாதிவலவமாதிாங்ு க ாநடதி்ு திா
இந்ு தி யாதிாவ்ு ாஉலகதி்ு தி ல்ு ாசி றப்ு பாவாஇடம்ு ா
எவ்ு றாஉறதி யாகாநம்ு பக ரறவ்ு .ாஏவ்ு ாஇவி்ு வி திம்ு ா
நம்ு பக ரறவ்ு ாஎவ்ு பதிற்ு காஇரண்ு கா
ந கி்ு ுகவளசி்ு ாபசிால்ு மாமுடிக்ு க ரறவ்ு .ா

டாக்ு டர்ு ாகவி ராஜ்ு ாநாரகந்ு தி ரநாதி்ு ாரசிவ்ு கப்ு திா
எழதி யாஇருாபாகாறயுர்ு ரவிதிாமருந்ு தாமுவறா



எவ்ு றாபதி்ு திகம்ு ,ாவிங்ு காள ய ல்ு ாஓர்ு ாபசிவி்ு வி யல்ு ா
பவடப்ு ப.ாஅதா1901இல்ு ாறங்ு க லதி்ு தி ல்ு ா
பமாிிபபயர்ு க்ு கப்ு ாபட்ு டத.ாஅதி லள்ு ளாஒருா
விாசிகதி்ு வதிக்ு ாகண்ு காநாவ்ு ாவி யப்ு பவடந்ு ரதிவ்ு .ா
கல்ு கதி்ு திாவி ல்ு ாநீண்ு டாகாலமாகதி்ு ாபதிாிில்ு ா
பசிய்ு தவிந்ு திாகறிப்ு ப டதி்ு திக்ு காவவிதி்ு தி யர்ு கள்ு ,ா
சிமஸ்ு க ருதிப்ு ாபண்ு டிதிர்ு கள்ு ாககம்ு பதி்ு தி வ்ு ா
விார சுாரசிவ்ு கப்ு தி.ா"அறிுாஇந்ு திாநாட்ு டில்ு ா
ஒருரபாதம்ு ாபணதி்ு தக்ு காவி ற்ு கப்ு பட்ு டதா
க வடயாத.ாஇந்ு தாமதிாநல்ு கள ல்ு ாஅறிவவிா
வி ற்ு பவவாபசிய்ு விதாகண்ு டிக்ு கப்ு ாபட்ு கள்ு ளத"ா
எவ்ு றாஅவிர்ு ா றிய ருக்ு க றார்ு .

அதாஎவக்ு கள்ு ாஅதி ர்ு ுகவளாஏற்ு பகதி்ு தி யத.ா
பமய்ு யாகரவி,ாஇந்ு தி யதி்ு ாதிரவி தி கள வ்ு ா
ஒவி்ு பவிாருாபதி வி லம்ு ாபர்ு தி்ு ருஹேர ய வ்ு ா
நீதி சிதிகதி்ு தி வ்ு ாஒருாவிாக்ு க யதி்ு வதி-"அறிுாஒருா
பசில்ு விம்ு ,ாஅவதிாஎவிரும்ு ாதி ருடாமுடியாத"-
எவ்ு பவதிப்ு ாபபாறிதி்ு தி ருந்ு ரதிவ்ு .ா1901இவ்ு ாஓர்ு ா
றயுர்ு ரவிதிப்ு ாபதி்ு திகதி்ு தி ல்ு ாஅவதிாகாண்ு ரபவ்ு ா



எவ்ு றாஎதி ர்ு பார்ு க்ு கவி ல்ு வல,ாறவால்ு ாநாவ்ு ா
வி யப்ு பவடந்ு தி ருக்ு கக்ு ாகாரணமில்ு வல.ா

ரசிவ்ு ாகப்ு திாீண்ு கம்ு ாஎவக்ு கா
வி யப்ு ரபற்ு பகதி்ு தி வார்ு .ாகாரணம்ு ாஅவிர்ு ா
எப ராவ்ு சி ஸ்ு ாரபக்ு கவ்ு ாப ரபவி வ்ு ாபசிவி்ு வி யல்ு ா
பனவிலாவா"தி ாஅட்ு விாவ்ு ஸ்ு பமண்ு ட்ு ாறஎப்ு ா
ரலர்ு வ ங்ு "ாஎவ்ு பதி மருந்ு தாரமற்ு ரகாள்ு ாதிரசி்ு ா
பசிவ்ு றார்ு .ாஅறிுாஇலாபதி்ு தி ற்ு ரகாா
வி ற்ு பவவக்ு ரகாாறவாஒருாந றவிவமாகா
இருக்ு கலாகாதாஎவ்ு றம்ு ,ாஅதாபவடதி்ு திவிவ வ்ு
பகழக்ு காவாவிளமாவாகளஞ்ு சி யமாகும்ு ா
மவ திவ வ்ு ாந வலவமக்ு காறறதிலாகும்ு ா
இருக்ு காரவிண்ு கம்ு ாஎவ்ு றம்ு ாரபக்ு கவ்ு ா றிவார்ு .

டாக்ு டர்ு ாரசிவ்ு ாகப்ு தி,ாப றகாசிாஸ்ு தி ரீயப்ு ா
பனவில்ு கள ல்ு ாறிப்ு ாபகந்ு த,ாஅவவிா
பிங்ு காலதி்ு தி ல்ு ாஎவி்ு வி திம்ு ாஉதிவி வாஎவ்ு பவதிா
வி ளக்ு க வார்ு :ா



"ஏதிாவிதாஒருாதவறய ல்ு ாதி றவமா
அவடந்ு திவிவ்ு ,ாஅதி ல்ு ாசி றப்ு பப்ு ாபபறா
வி ரும்ு பக வ்ு றாதிகதி யாவா
மாணவிர்ு களக்ு காஅவதிாஅள க்ு கக்ு ா
கடவிவ்ு .ாமாணவிர்ு கள்ு ாதிங்ு களடவ்ு ா
திங்ு க ய ருக்ு கம்ு ாகாலம்ு ாவிவரா
றசி ர யர்ு கள்ு ாகற்ு ப ப்ு பதாமட்ு கமல்ு ல,ா
உணும்ு ாஉவறவி டமும்ு ாஅள ப்ு பதம்ு ா
ரவிண்ு கம்ு .ாரபாதி ப்ு பதி ல்ு ாகற்ு ரறார்ு ா
ஈகபகம்ு ரபாதாபணக்ு காரர்ு களம்ு ா
ந லக்ு க ிார்ு களம்ு ாஅவிர்ு கவளா
றதிர க்ு கதி்ு ாதிங்ு களால்ு ாஇயவ்ு றவதிசி்ு ா
பசிய்ு யரவிண்ு கம்ு ."ா

உண்ு வமய ல்ு ாஇந்ு திக்ு ாபகாள்ு வகவயக்ு ா
பகாஞ்ு சிம்ு ாசிந்ு ரதிகதி்ு தடவ்ு திாவ்ு ாரநாக்ு கா
ரவிண்ு கம்ு .ாப ராமணர்ு கள்ு ாபலர்ு ாமதிாநல்ு கள்ு ா
ப றருக்ு கக்ு ாக வடக்ு காமல்ு ாபாதகாதி்ு தா
விந்ு திவர்ு .ாசூதி்ு தி ரர்ு கள்ு ாயாராவிதாஅவிற்ு வறக்ு ா
ரகட்ு டால்ு ாஅவிர்ு கள்ு ாகாதி ல்ு ாஉருக்ு க யாஈயதி்ு வதிா
ஊற்ு றிதி்ு ாதிண்ு டவவாபகாகக்ு கம்ு ாஅளுக்ு கசி்ு ா



பசிவ்ு றவர்ு ாஎவ்ு பவதிாஷாம்ு நாதி்ு ாபஷர்ு ாஎவக்ு கா
ந வவுபகதி்ு தி வார்ு .ாசிாதி தி்ு ாதிவடகள்ு ,ாமற்ு றா
கட்ு கப்ு பாககள்ு ாஇருந்ு திாலம்ு ாஇந்ு தி யாவி வ்ு ா
விரலாற்ு றில்ு ாஅறிுாஅவவவிருக்ு கம்ு ாஉர யதா
எவ்ு றா ற்ு றாறிப்ு ாபதி ந்ு தள்ு ளதாஎவ்ு ரறா
ந வவக்ு க ரறவ்ு .ா

மரபரீதி யாவாஅறிவவிப்ு ாபற்ு றிப்ு ா
படிக்ு கம்ு ரபாத,ாஎவக்ு கள்ு ாஅதி ர்ு ுா
ஏற்ு பகதி்ு தி யாமற்ு பறாருாசிம்ு பவிம்ு ாஇருக்ு க றத.ா
மருதி்ு தவிவராஉருவிாக்ு கம்ு ாமரபகள்ு ாபற்ு றிா
நாவ்ு ாபடிதி்ு தக்ு ாபகாண்ு டிருந்ு ரதிவ்ு .ா
பதி்ு பதிாவ்ு பதிாம்ு ாநற்ு றாண்ு டிவ்ு ாஇறதி ய ல்ு ா
றயுர்ு ரவிதிாசி க சி்ு வசிவயாநவவப்ு பகதி்ு தவிதா
பற்ு றியாறர்ு விமூட்ு கம்ு ாபதி்ு திகம்ு ாஅத.ாகடந்ு திா
நற்ு றாண்ு டிவ்ு ாபதிாடக்ு கதி்ு தி ல்ு ாரமற்ு கதி்ு தி யக்ு ா
கல்ு வி முவறாபரவிலாக ாவிந்ு திரபாத,ா
மருதி்ு தவிர்ு கள வ்ு ாபதி யாவிகப்ு ப வர ல்ு ா
றயுர்ு ரவிதிக்ு ாகாரர்ு களம்ு ாஇருந்ு திார்ு கள்ு .ா
அவிர்ு கள்ு ,ாபவிப்ு பமாவ கள்ு ,ா
நண்ு ரணாக்ு க கள்ு ,ாந றதி்ு தகடியாரங்ு கள்ு ா



ரபாவ்ு றாநவவாகருவி கவளப்ு ா
பயவ்ு பகதி்ு தி வார்ு கள்ு .ாபதி யா
மருதி்ு தவிமவவகள்ு ாகட்ு டப்ு பட்ு காவிந்ு திவ.ா
மருந்ு திகங்ு கள்ு ாவிளர்ு சி்ு சி யவடந்ு த,ா
வமயப்ு பகதி்ு திப்ு ாபட்ு டவ.ா

இவிற்ு றிற்ு க வடய ல்ு ,ாமருதி்ு தவிதி்ு வதிா
ரபாதி க்ு கம்ு ாபதி யாபல்ு கவலக்ு ாகிகங்ு களம்ு ா
கல்ு லர களம்ு ாதி றக்ு கப்ு பட்ு டவ.ாபதி யா
அஷ்ு டாங்ு காறயுர்ு ரவிதிக்ு ாகல்ு லர ா
றரவிாரதி்ு தடவ்ு ாஅர்ு ப்ு பண க்ு கப்ு ாபட்ு டரபாதா
அவிர்ு கள்ு ாதிகவிற்ு கல்ு ாநாட்ு டாகாந்ு தி ஜிவயா
அவிதி்ு திவர்ு .ா

திமக்ு ரகாஉர யாகாரணங்ு களால்ு ாகாந்ு தி ,ாஅந்ு திா
அவிப்ு வபாஏற்ு றக்ு ாபகாண்ு டார்ு .ாதிவலவமா
வி ருந்ு தி வர்ு ாஎவ்ு றாவிவகய ல்ு ாறரவிாரதி்ு தடவ்ு ா
விரரவிற்ு கப்ு ாபட்ு டாஅவிவரசி்ு ,ாசி லாபசிாற்ு கள்ு ா
பசிால்ு லமாறாரவிண்ு டிவர்ு .ாஅந்ு திாமுழா
ந றவிவதி்ு வதியும்ு ாஅவிர்ு ாக ிிதி்ு தக்ு ாகப்ு வபய ல்ு
எறிந்ு தவி ட்ு டார்ு !ா1925ாரமா6இல்ு ாபசிய்ு யப்ு பட்ு டா



அந்ு திசி்ு ாபசிாற்ு பபாிிவவி,ாஅவிரதாபவடப்ு பதி்ு ா
பதிாகதி கள ல்ு ா27றம்ு ாபாகம்ு ாபக்ு கம்ு ா42இல்ு ா
நீங்ு கள்ு ாபடிக்ு கலாம்ு .ாபபர யா
மருதி்ு தவிமவவகளம்ு ாநாகர கா
மருந்ு திகங்ு களம்ு ாஎவி்ு விாறாவி ஷயங்ு கவளா
ரமம்ு பகதி்ு தவிதிற்ு காபதி லாகா
ரமாசிமாக்ு கக வ்ு றவாஎவ்ு றாநீளமாகக்ு ா
 றிவார்ு .ாறயுர்ு ரவிதிாமருதி்ு தவிர்ு கள டம்ு ா
தப்ு பருாஇல்ு வல,ாஅடக்ு கமுமில்ு வலாஎவ்ு றார்ு .ா
அததிாவ்ு ாபதிாடக்ு கம்ு .ாஇப்ு ப ரசி்ு சி வவய வ்ு ா
ரவிருக்ு கசி்ு ாபசிவ்ு றாதிம்ு மால்ு ாமட்ு கரமாமுடியும்ு ா
எவ்ு றாவிவகய ல்ு ாக ிிதி்ு பதிறிந்ு தாவி ட்ு டார்ு .ா

காந்ு தி ாபசிவ்ு றாப றகாஅங்ு காஒரராகிப்ு பம்ு .ா
அவிப்ு பக்ு ாகழவி வர்ு ாஅவிருக்ு காஎழதி ா
அவிரதாபசிாற்ு கவளாவிாபஸ்ு ாபபறமாறா
ரகட்ு டவர்ு .ாஅவிர்ு ாமறதி்ு தவி ட்ு டார்ு .ாநாவ்ு ாஇந்ு திப்ு
ரபசி்ு வசிாசிாம்ு ாப தி்ு ரராதிாுக்ு காஅனப்ு ப ரவவ்ு .ா
அவிர்ு ாபலாவி ஷயங்ு கள ல்ு ாகாந்ு தி யுடவ்ு ாஒதி்ு தசி்ு ா
பசில்ு விதிாகாஎவக்ு காஎழதி வார்ு .ாசிமூகம்ு ா
ரநாய்ு தி்ு ாதிகப்ு ப வ்ு ீதாஅக்ு கவறாகாட்ு டா



ரவிண்ு கம்ு ,ாமருதி்ு தவிர்ு கள்ு -மருந்ு தகள்ு -
மருதி்ு தவிமவவகள்ு ாறக யவவிாபதிாிில்ு ா
ந றவிவங்ு களாகாவிளர்ு விதி ல்ு ாஅக்ு கவறா
காட்ு டலாகாதாஎவ்ு றதிாவ்ு ாஅவிர்ு ா
உண்ு வமய ல்ு ா றிவார்ு ாஎவ்ு றார்ு ாசிாம்ு .ாரமலம்ு ா
எல்ு லாவிற்ு றக்ு கம்ு ாநமக்ு காவி வடபதிர யும்ு ா
எவ்ு றம்ு ாமருதி்ு தவிர்ு கள்ு ாகருதவிதாதிவிறா
எவ்ு றம்ு ,ாநவவாமருதி்ு தவிர்ு கள்ு ா
றயுர்ு ரவிதிதி்ு தி ல்ு ாஎல்ு லாாவி வடகளம்ு ா
இருப்ு பதிாகாந வவக்ு க வ்ு றவர்ு ாஎவ்ு றம்ு ,ா
அவிர்ு கள டம்ு ாபண ும்ு ,ாசிாதிாரணாமக்ு கள வ்ு ா
விட்ு டாராஅறிவி ல்ு ாநம்ு ப க்ு வகயும்ு ாஇல்ு வலா
எவ்ு றம்ு ாகாந்ு தி ஜிாகருதவிதிாகா
எகதி்ு தவரதி்ு திார்ு .ா

இந்ு திாஇருாந கி்ு ுகளம்ு ாஎவக்ு காஇந்ு தி யாாஏவ்ு ா
திகவிவலாஜவநாயகப்ு ாபகதி்ு தவிதிற்ு கம்ு ா
காலவ யாநீக்ு கம்ு ாபசிய்ு விதிற்ு கம்ு ாசிர யாவா
இடமாகாஇருக்ு க றதாஎவ்ு றாகாட்ு கக வ்ு றவ.ா
இந்ு தி யாவிரலாற்ு றிலம்ு ாகடியரசி வ்ு ாநவவா
ஜவநாயகசி்ு ாசிட்ு டகதி்ு தி லம்ு ாஅறிுாக வடக்ு கசி்ு ா



பசிய்ு யாரவிண்ு கம்ு ாஎவ்ு றாசி ந்ு திவவாறிமாகப்ு ா
பதி ந்ு தள்ு ளத.ாரமற்ு கதி்ு தி யாமருந்ு தி வ்ு ாஉயர்ு ந்ு திா
வி வலகள்ு ,ாமரபாஅறிவி வ்ு ீதிாவா
காப்ு பர வமகள்ு ,ாமுழாவி ஞ்ு ஞாவாஅறிுதி்ு ா
பதிாகப்ு பாஅள ப்ு பதி ல்ு ாகட்ு கப்ு பாகாறக யா
வி ஷயங்ு கவளாமக்ு கள்ு ாஏற்ு க றார்ு கள்ு ,ாபர ந்ு தா
பகாள்ு க றார்ு கள்ு .ா



ஒருசி லா ட்ு கக்ு கழமங்ு கள வ்ு ாதிவ சி்ு ா
பசிாதி்ு திாகக்ு ாகல்ு வி ாஇருக்ு கமாவால்ு ாசிமூகம்ு ா
எவி்ு விளுாரமாசிமாகதி்ு ாதவ்ு பறம்ு ாஎவ்ு பவதிா
இந்ு தி யாமக்ு கள்ு ாபர ந்ு தபகாள்ு க றார்ு கள்ு .ா
சிமூகப்ு ாப ரசி்ு சி வவகவளப்ு ாரபசி தி்ு தர்ு ப்ு பதி ல்ு ா
இந்ு தி யாுக்ு காநீண்ு டாமரபாஇருக்ு க றத.ா
அஷ்ு டாங்ு கதி்ு தி ல்ு ாகாந்ு தி ஜிா
பவிள ப்ு பவடயாகப்ு ாரபசி யாரபாதா
அவதிதி்ு திாவ்ு ாபசிய்ு திார்ு .ாஎல்ு லாாமதிங்ு கவளயும்ு ா
சிக தி்ு தக்ு ாபகாள்ு ளம்ு ாதிவ்ு வமாரவிண்ு கம்ு ா
எவ்ு றரபாதாரபரரசிர்ு ாஅரசிாகனம்ு ா
அவதிதி்ு திாவ்ு ாபசிய்ு திார்ு .ாமூவ்ு றாவிதாபபரதி்ு திா
மாநாட்ு வடக்ு ா ட்ு டாஉதிவி யும்ு ாபசிய்ு திார்ு .ா
உலகமுழதம்ு ாஅறிுாக வடக்ு கசி்ு ாபசிய்ு விவதிப்ு ா
பற்ு றியாபவிள ப்ு பவடயாவாஉவரயாடல்ு ா
ந கி்ு தி்ு திரவிண்ு கமாவால்ு ,ாஅந்ு திா
உவரயாடவலாவவிதி்ு தக்ு ாபகாள்ு விதிற்ு கா
இந்ு தி யாரவிாசிர யாவாஇடமாகதி்ு ாரதிாவ்ு றக றத.

நாவ்ு ாஇந்ு திக்ு ாகறிப்ு வபாமுடிக்ு கம்ு ாரவிவளய ல்ு ா
க றிஸ்ு தமஸ்ு ாகமஎரபார்ு வ யாவி ல்ு ா



பகாண்ு டாடப்ு பகக றத.ாஎப ப்ு ரவிர ய ல்ு ா
இந்ு தி யாுக்ு கதி்ு ாதி ரும்ு பாவிருவிதிற்ு காவா
பயணசி்ு சட்ு வடப்ு ாபதி ுாபசிய்ு தி ருக்ு க ரறவ்ு .ா
பதி்ு திாண்ு டிவவாஎவக்ு கம்ு ாமற்ு றவிர்ு களக்ு கம்ு ா
அறிுாந வறந்ு திாறண்ு டாகசி்ு ாபசிய்ு யும்ு ா
நம்ு ப க்ு வகாஇருக்ு க றத.ாஇந்ு திப்ு ாபயணதி்ு தி ல்ு ா
எவ்ு வவாஈகபகதி்ு தி யவமக்ு காஎவ்ு ாநண்ு பர்ு ா
சிாம்ு ாப தி்ு ரராதிாுக்ு காமிகும்ு ா
நவ்ு றியுள்ு ளவிவாகாஇருக்ு க ரறவ்ு .ாபஜய்ு ா
ஹேிந்ு தி்ு .ாசுயாட்ு சி ாவி தி .ா



பபங்ு களூருாடிடியவி வ்ு ாமூமவகசி்ு ாரசிகர ப்ு பா ா.ாாா

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38050277841/in/album-72157687780224431/


பபங்ு களூருாடிடியவி வ்ு ாமூமவகசி்ு ா
ரசிகர ப்ு பகம்ுா ா.ாாா

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273956599/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273956599/in/album-72157687780224431/


சிாபர்ு மதி ாறசி ரமதி்ு தி ல்ு ாகாந்ு தி ாரவிவலாபசிய்ு திா
இடம்ுா ா.ாாா

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38018793692/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38018793692/in/album-72157687780224431/




றயுர்ு ரவிதிாமருதி்ு தவிதி்ு தி வ்ு ாபாரம்ு பர யா
சி தி்ு திாந்ு திமாவாரஸாயவதி்ு தி வ்ு ா
பகாள்ு வககவளாஅறிவி யல்ு ரீதி யாகசி்ு ா
ரசிாதிவவாபசிய்ு விதாபற்ு றிாடாக்ு டர்ு ாபட்ு டா
மாணவிர்ு கள வ்ு ாஅறிவி ப்ு பப்ு ாபலவகா ா.ாாா

மாண்ு பமிகாவமசூர்ு ாமகாராண யுடவ்ுா ா.ாாா

இருாஉணவி வ்ு ரபாதாசிாம்ு ாப தி்ு ரராதிாுடவ்ுா ா.ாாா
மதி்ு தி ய ல்ு ாந ற்ு பவிர்ு ாடிடியவி வ்ு ாதிர்ு ஷவ்ு ாசிங்ு கர்ுா ா.ாாா

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38019077912/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38019077912/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38019077912/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38050251591/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38050253711/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38050253711/in/album-72157687780224431/


அகமதிாபாதி்ு தி ல்ு ாஇலாாபட்ு கம்ு ாஅவாமிக்ு ா
ஷாும்ு ாரபசுக வ்ு றவர்ுா ா.ாாா

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273853979/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273853979/in/album-72157687780224431/


கஜராதி்ு ாவி தி்ு யாபடதி்ு தி வ்ு ாபட்ு டமள ப்ு பவி ிாா
ஊர்ு விலம்ுா ா.ாாா

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273766169/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273766169/in/album-72157687780224431/


பதி்ு திகங்ு கள்ுா ா,ாாார சி்ு சிட்ு ாறட்ு டவ்ு பரராாப ரபாா ா
ரசிகர தி்ு திாபதிாகதி ய மருந்ு தா ா.ாாா

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38018769972/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38018769972/in/album-72157687780224431/


ரநருவி வ்ு ாபவடப்ு பகளம்ுா ா,ாாாஇந்ு தி யாவி வ்ு ாா ா
கட்ு டவமப்ு பாவி தி யும்ுா ா,ாாாசுதிந்ு தி ரதி்ு தி ற்ு காவாா ா
றவிணங்ு களம்ு ாஸ்ு ரகவ ங்ு ாபசிய்ு யப்ு படக்ு ா
காதி்ு தி ருக்ு க வ்ு றவா ா.ாாா

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273717489/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273717489/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273717489/in/album-72157687780224431/


ரபர்ு எபட்ு ாகல்ு லர ய ல்ு ாப ரம்ு மாண்ு டமாவா
பபாம்ு வமகளடவ்ுா ா.ாாா

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30175628642/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30175628642/in/album-72157671643503784/


ரபர்ு எபட்ு ாகல்ு லர ய ல்ு ாபபண்ு கள்ு ாசூர யா
வி ளக்ு ககவளாஅவமப்ு பதிற்ு கம்ு ா
பாதகாப்ு பதிற்ு கம்ு ாபய லக வ்ு றவர்ுா ா.ாாா

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30291265995/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30291265995/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30291265995/in/album-72157671643503784/


ரபர்ு எபட்ு ாகல்ு லர ய ல்ு ாபங்ு கர்ு ாராய்ு ாநீர்ு ாீட்ு பா
(ாாமறசுிற்ு சி ா ா)ாா ாஅவமுாபற்ு றிாவி ளக்ு கக றார்ுா ா.ாாா

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29994707750/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29994707750/in/album-72157671643503784/


தி ரவஷ்ு ாதி ர ரவிதி ய வ்ு ாவட்ு டில்ு ாகஜராதி்ு தி ா
உணுா ா.ாாா

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30205749201/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30205749201/in/album-72157671643503784/




சில்ு மாவ வ்ு ாஅவறய ல்ு ாந ஷிதி்ு ாரதிசிாய வ்ு ா
ந றவிவதி்ு வதிசி்ு ாரசிர்ு ந்ு திாஅவந்ு தி்ு ாமாலதி யும்ு ா
சில்ு மாவ்ு ாகர்ு ஷிதம்ுா ா.ாாா

சிாம்ு ாப தி்ு ரராதிாாகஜராதி்ு ாவி தி்ு யாபடா
மாணவிர்ு களடவ்ு ாரபசுக றார்ுா ா.ாாா

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30205756731/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30205756731/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30205756731/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/37340771714/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/37340771714/in/album-72157687780224431/


மும்ு வபாஇந்ு தி யாாரகட்ு டில்ு ாந ஷிதி்ு ாரதிசிாயுடவ்ுா ா.ாாா

திரவி தி ாஅவமப்ு பகளக்ு காஅனப்ு பப்ு ாபகம்ு ா
அறிக்ு வகப்ு ாபபட்ு டிகளடவ்ுா ா.ாாாந ிற்ு படம்ு ாா ா
எகதி்ு திவிர்ு ாகர்ு க்ு ாவிால்ு டர்ுா ா.ாாா

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38019006552/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/6832042180/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/6832042180/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/6832042180/in/album-72157628540187245/


அவமப்ு பா ா-ாாஇவணப்ு பக்ு காவாா ா(ாாகழமம்ு ாா ா
உருவிாக்ு கவிதிற்ு காவா ா)ாாாஅறிவி க்ு வகா ா,ாாாசிட்ு டம்ு ாா ா
அவவவிருக்ு கம்ு ாக வடக்ு காரவிண்ு கம்ு ாஎவ்ு றா
எங்ு கள்ு ாநம்ு ப க்ு வகவயாபவிள ப்ு பகதி்ு தி யதா ா.ாாா

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/8252412099/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/8252412099/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/8252412099/in/album-72157628540187245/




மவ திாஅறிுாமுழவமய வ்ு ாபபரும்ு பாவ்ு வமப்ு ா
பகதி வயாா ா54.5ாா ாமில்ு மயவ்ு ாசிஞ்ு சி வகக்ு ாா ா
கட்ு கவரகள வ்ு ாவிடிவிதி்ு தி ல்ு ாஅடக்ு க யுள்ு ளா
இரண்ு காவிட்ு காவிர வசிகள்ுா ா.ாாாஇவவிாபப்ு ள க்ு ாா ா
ர ரசிார்ு ஸ்ு ாஅலவிலகங்ு கள மருந்ு தாநீக்ு கப்ு ா
பட்ு கா ா,ாாாரவிபறாருாஇடதி்ு தி ற்ு காஅனப்ு பப்ு பட்ு காா ா
வி ட்ு டவா ா.ாா

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/40064357721/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/40064357721/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/40064357721/in/album-72157628540187245/


ி ன்ு ன வணைி்ு ப: அுறவ ிு்ு ுறய கசி்ு சுகள்ு  

கார்ு ல்ு  மாலமுதி்ு , தசிிஸ்ு டரிால்ு , 
கலஃரிார்ு ன யா, 2017 ஜூன்ு  6 

,ா2:13ா -2017ா@carlmalamud PM ஜூவ்ு ா6.
1/10ாபப்ு ள க்ு ார ரசிார்ு ஸ்ு ாகல்ு வி -றய்ு ுா
இலக்ு க யம்ு ாபற்ு றிாதவி ராதிண க்ு வகாஒவ்ு வறா
நடதி்ு தி க்ு ாபகாண்ு டிருக்ு க றத.ாநாங்ு கள்ு ா
அபமர க்ு காஐக்ு க யாஅரசிாங்ு கதி்ு தி வ்ு ாபண கள்ு ா
ீதாகவிவதி்ு வதிக்ு ாகவி தி்ு தள்ு ரளாம்ு .ா

ா ா ,ா2:13ா -2017ாReplying to @carlmalamud PM ஜூவ்ு ா6.
2/ா ட்ு டாட்ு சி ா(அரசு)ப்ு ாபண யாளர்ு கள்ு ா
அல்ு லதாஅதி கார கள்ு ாஎழதி யா1,264,429ா
சிஞ்ு சி வகக்ு ாகட்ு கவரகள்ு ாபதி ப்ு பர வமா
அற்ு றவவியாகாஉள்ு ளவாஎவ்ு றாஎங்ு கள்ு ா
திண க்ு வகாந ர்ுணய தி்ு தள்ு ளத.ா

ா ா ,ா2:13ா -2017ாReplying to @carlmalamud PM ஜூவ்ு ா6.
ா3/ாரமலம்ு ாஇந்ு திாவி ஷயதி்ு வதிாறய்ு ுபசிய்ு ய,ா



நாவ்ு ாவஸஹேப்ு ாஎவ்ு றாஅறியப்ு பகம்ு ா
திகவில்ு திளதி்ு தி வ்ு ாநகல்ு ப ரதி வயாஉருவிாக்ு க ா
யுள்ு ரளவ்ு .ாஅதி ல்ு ா63+ாமில்ு மயவ்ு ாசிஞ்ு சி வகக்ு ா
கட்ு கவரகள்ு ாஉள்ு ளவ.ா

ா ா ,ா2:14ா -2017ாReplying to @carlmalamud PM ஜூவ்ு ா6.
4/ாஇந்ு திப்ு ாப ரதி ய வ்ு ாரநாக்ு கம்ு ாஒருா
பர விர்ு தி்ு திவவப்ு ாபயவ்ு பாட்ு வடா
உருவிாக்ு கவிதிாகம்ு .ாபபாததி்ு ாதிளதி்ு தி ல்ு ாஉள்ு ளா
வஸஹேப்ு ப வ்ு ாஎல்ு லாப்ு ாபகதி க்ு  றகவளயும்ு ா
ப ர தி்ு பதிகதி்ு திலாகம்ு .ா

ா ா ,ா2:14ா -2017ாReplying to @carlmalamud PM ஜூவ்ு ா6.
5/ாஎவ்ு வ டம்ு ாரமற்ு திகவில்ு கள்ு ாஉள்ு ளா
அரசிாங்ு கசி்ு ாசிஞ்ு சி வகக்ு ாகட்ு கவரகள்ு ா
1,264,429இல்ு ,ாநாவ்ு ாஇப்ு ரபாதா1,141,505ா
ரகாப்ு பகவளப்ு ா(90.2%)ாபயவ்ு பாட்ு கசி்ு ா
சிாதி்ு தி யதி்ு தி ற்ு பகவப்ு ாபபறாமுடிக றத.ா

ா ா ,ா2:14ா -2017ாReplying to @carlmalamud PM ஜூவ்ு ா6.
6/ாரமலம்ு ,ாஎவ்ு வ டம்ு ாஉள்ு ளா2,031,359ா



கட்ு கவரகள்ு ா1923ாஅல்ு லதாஅதிற்ு காமுந்ு தி யா
காலதி்ு தி ல்ு ாபவிள ய டப்ு பட்ு டவவி.ாஇந்ு திா
இரண்ு காவிவககளம்ு ாவஸஹேப்ு ப ல்ு ா4.92%ா
அளுாஉள்ு ளவ.ா

ா ா ,ா2:14ா -2017ாReplying to @carlmalamud PM ஜூவ்ு ா6.
7/ாரசிாதி க்ு காரவிண்ு டியா கதிலாவா
விவககள ல்ு ,ாபதி ப்ு பர வமாமுடிந்ு தவி ட்ு டா
பதி ுகள்ு ,ாகட்ு கவரகள ல்ு ாதி றந்ு திாபார்ு வவிா
அற்ு றவவி,ாறசி ர யரராவவிதி்ு தக்ு ாபகாண்ு டா
பதி ப்ு பர வமகள்ு ாஅடங்ு க யுள்ு ளவ.ா

ா ா ,ா2:15ா -2017ாReplying to @carlmalamud PM ஜூவ்ு ா6.
8/ாஅபலக்ு ஸாண்ு ட்ு ராாநலகதி்ு தி ல்ு ாபப்ு ள க்ு ா
ர ரசிார்ு ஸ்ு ாஉருவிாக்ு க யாநற்ு பகதி ப்ு ாப ர ப்ு பகள்ு
வி வரவி ல்ு ாக வடக்ு கம்ு .ாஅவிற்ு வறப்ு ா
பதி ப்ு பாளர்ு களக்ு கம்ு ாஅரசிாங்ு கங்ு களக்ு கம்ு ா
அனப்ு ப ாவவிக்ு கம்ு .ா

ா ா ,ா2:15ா -2017ாReplying to @carlmalamud PM ஜூவ்ு ா6.
9/ாஅபலக்ு ஸாண்ு ட்ு ராாஎல்ு பாக்ு யாவ்ு ா



வஸவஹேப்ு -ஐாஉருவிாக்ு க ,ாஅறிுக்ு ா
க வடப்ு ப ற்ு காமிகசி்ு ாசி றந்ு தி,ாவதிர யமாவா
பங்ு கள ப்ு பசி்ு ாபசிய்ு தள்ு ளார்ு .ாநாம்ு ாஎல்ு ரலாரும்ு ா
அவிருக்ு காறதிருாஅள க்ு காரவிண்ு கம்ு .ா

ா ா ,ா2:16ா -2017ாReplying to @carlmalamud PM ஜூவ்ு ா6.
10/ாஅறிுாமுழவமவயயும்ு ாமாவ டர்ு ாயாவிரும்ு ா
பபறசி்ு ாபசிய்ு விதாநமதாதிவலமுவறய வ்ு ா
சிாதி க்ு கப்ு பபறாதிாமிகப்ு ாபபர யாவிாக்ு கறதி ா
றகம்ு .ாஇவணயதி்ு தி வ்ு ாஉதிவி ய வால்ு ாஇந்ு திக்ு ா
கவுாபமய்ு யாகாமுடியும்ு .ா



சி டப ள்ு யஎம்ு ஜிாபாகம்ு ாா ா85ா(1946),ாா ாமுகப்ு பப்ு ாா ா
பகதி ா ா,ாாாபதாதி ல்ு மாபங்ு க ாகாலவ ய ல்ு ாா ா
ஜவிஹேர்ு லால்ு ாரநருுடவ்ு ாகாந்ு தி ஜிா ா.ாா

https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-085/CWMG-v085-LXXXV-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-085/CWMG-v085-LXXXV-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-085/CWMG-v085-LXXXV-MC-BETA#page/n9/mode/2up


சி டப ள்ு யஎம்ு ஜிாபாகம்ு ாா ா48ா(1931-32),ாா ாபா ா.ா80,ாா ா
லங்ு காஷயர வ்ு ாதண உற்ு பதி்ு தி தி்ு ா
பதிாிிலாளர்ு களடவ்ு ாகாந்ு தி ஜிா ா.ாா

https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-048/CWMG-v048-XLVIII-MC-BETA#page/n111/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-048/CWMG-v048-XLVIII-MC-BETA#page/n111/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-048/CWMG-v048-XLVIII-MC-BETA#page/n111/mode/2up


சி டப ள்ு யஎம்ு ஜிாபாகம்ு ாா ா90ா(1947-48),ாா ாமுகப்ு பா ா.ாாா

https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-090/CWMG-v090-XC-MC-BETA#page/n9/mode/2up


நவிாலாாக ரீட்ு ாஇவணயக்ு ாகாப்ு பகதி்ு தி ல்ு ா
வவிதி்ு தள்ு ளாறரராவ்ு ாஸ்ு விார்ு ட்ு ஸ்ு ாசி வலா ா.ாாா
ந ிற்ு படம்ுா ா,ாாாப ா ா.ாாஇசிட்ுா ா.ாாபபட்ு ராஎப்ுா ா.ாா

இவணயதி்ு தி ல்ு ாரபசி்ு சுசி்ு ாசுதிந்ு தி ரம்ு ாபற்ு றிா
றரராவ்ு ாரபசுக றார்ுா ா.ாாாந ிற்ு படம்ுா ா,ாாாரடவ யல்ு ாரஜா ா.ாாா
சி யராட்ு ஸ்ு க ா ா.ாா

https://blog.archive.org/2017/10/19/fifth-annual-aaron-swartz-day-international-hackathon/
https://blog.archive.org/2017/10/19/fifth-annual-aaron-swartz-day-international-hackathon/
https://blog.archive.org/2017/10/19/fifth-annual-aaron-swartz-day-international-hackathon/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AaronSwartzPIPA.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AaronSwartzPIPA.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AaronSwartzPIPA.jpg


ி ன்ு ன வணைி்ு ப: தவிள ி்ு ிவடதி்ு  தின்ு வம 

எி்ு ரிாத ியனுள்ு ளத? 

ஆரரான்ு  ஸ்ு விார்ு ட்ு ஸ்ு , 2009 ஜூன்ு . 

பவிள ப்ு பவடதி்ு ாதிவ்ு வமாஎவ்ு பதாஓர்ு ாநழும்ு ா
பசிால்ு .ாசர்ு தி ருதி்ு திம்ு ாஎவ்ு றாபசிால்ு வலப்ு ாரபால,ா
நல்ு லதிாகதி்ு ாரதிாவ்ு றக றத,ாஅதிவால்ு ா
எந்ு திவி திமாவாஅரசி யல்ு ாவி ஷயதி்ு வதியும்ு ா
யாராவிதாஉயர்ு தி்ு தி ப்ு ாப டிக்ு காவி ரும்ு ப வால்ு ா
அரதிாகாரசிர்ு தி்ு தக்ு ாபகாள்ு ளப்ு ாபகக றத.ா
"சர்ு தி ருதி்ு திம்ு "ாபயனள்ு ளதிாாஎவ்ு றாரகட்ு பதா
மடதி்ு திவமாவதாஎவ்ு பவதிப்ு ாரபால(அதா
எந்ு திவி திமாவாசர்ு தி ருதி்ு திம்ு ாஎவ்ு பவதிப்ு ா
பபாறதி்ு தித),ாபவிள ப்ு பவடதி்ு திவ்ு வமபற்ு றிப்ு ா
பபாதவிாகப்ு ாரபசுவிதம்ு ாபவிகபதிாவலுா
பகாண்ு கபசில்ு லாத.ாபபாதக்ு ாரகட்ு பகள்ு ா
முதிலாகாரபாலீஸ்ு ாவி சிாரவணாவடிரயாரடப்ு ா
பசிய்ு யப்ு பகவிதாவிவராஎவதியும்ு ா
பவிள ப்ு பவடதி்ு ாதிவ்ு வமாஎவலாம்ு .ா



இப்ு படிப்ு பட்ு டாபபர யாபபாருள்ு விவகாபற்ு றிப்ு ா
பயனள்ு ளாஎவதியும்ு ாபபர திாகக்ு ா றமுடியாத.

பபாதவிாக,ாயாராவிதாசர்ு தி ருதி்ு திம்ு ாஅல்ு லதா
பவிள ப்ு பவடதி்ு ாதிவ்ு வமாஎவ்ு றா
எக்ு கருதி்ு வதிரயனம்ு ாவி ற்ு காமுவவந்ு திால்ு ா
சிந்ு ரதிகப்ு ாபடதி்ு திாவ்ு ாரவிண்ு கம்ு .ாபபாதவிாகரவி
சிந்ு ரதிகம்ு ாநல்ு லத.ாகறிப்ு பாக,ாப ற்ு ரபாக்ு கா
அரசி யல்ு ாஇயக்ு கங்ு கள்ு ாதிங்ு கவளாஅிகாவா
விார்ு தி்ு வதிகள ல்ு ாமவறதி்ு தக்ு ாபகாள்ு ளம்ு ா
நீண்ு டாவிரலாற்ு வறாஉவடயவவி.ாஇருபதிாம்ு ா
நற்ு றாண்ு டிவ்ு ாபதிாடக்ு கதி்ு தி வ்ு ா - ா(கட்ு -
கவிர்ு வ்ு பமண்ு ட்ு ,ாநல்ு லரசிாங்ு கம்ு )ாஇயக்ு கம்ு ா
உதிாரணம்ு .ாமுதிவ்ு வமயாவாகழமங்ு களால்ு ா
ந தி யள க்ு கப்ு பட்ு டாஅதாஊிவலயும்ு ாநகரா
ஜவநாயகங்ு கவளதி்ு ாதிகக்ு க வ்ு றாஅரசி யல்ு ா
எந்ு தி ரங்ு கவளயும்ு ாஒிிக்ு கப்ு ாரபாவிதிாகக்ு ா
 றியத.ாமாறாக,ாஇடதசிார ாரவிட்ு பாளர்ு கள்ு ா
ரதிர்ு ந்ு பதிகக்ு கப்ு ாபகவிதிற்ு காஎதி ராகாரவிவலா
பசிய்ு த,ாஅந்ு திசி்ு ாசர்ு தி ருதி்ு திங்ு கள்ு ா



ஜவநாயகதி்ு வதிரயாமூசி்ு சிவடக்ு கசி்ு ாபசிய்ு விதிாகா
முடிந்ு திவ.ா

 - ாஇயக்ு கவிாதி கள்ு ாரதிர்ு தில்ு கவளப்ு ாபலா
றண்ு ககள்ு ாஒதி்ு தி ப்ு ாரபாட்ு டவர்ு .ாரதிசி யா
அரசி யமமருந்ு தாநகராஅரசி யவலாரவிறாகா
வவிப்ு பதிற்ு காகாஎவ்ு றவர்ு .ாறவால்ு ாஅதிவா
உண்ு வமாரநாக்ு கம்ு ாவிாக்ு காஎண்ு ண க்ு வகவயக்ு
கவறப்ு பத.ாஅரசி யல்ு விாதி களக்ு காஊதி யம்ு ா
திருவிவதிாந றதி்ு தி வர்ு .ாஇதாஊிவலக்ு ா
கவறக்ு கம்ு ாஎவ்ு றவர்ு .ாஅதிவால்ு ா
பணக்ு காரர்ு கள்ு திாவ்ு ாஅரசி யலக்ு காவிரமுடியும்ு ா
எவ்ு றாறய ற்ு ற.ாரதிர்ு தில்ு கவளக்ு ா
கட்ு சி சிாராதிவவிாறக்ு க வர்ு .ாநகரதி்ு ாரதிர்ு தில்ு கள்ு ா
உள்ு ளூர்ு ப்ு ாப ரசி்ு சி வவகள்ு ாபற்ு றியவவி,ாரதிசி யா
அரசி யல்ு ாஅல்ு லாஎவ்ு பதிால்ு ாஇப்ு படிசி்ு ா
பசிய்ு திார்ு கள்ு ாரபாலம்ு .ாறவால்ு ாஇதிவ்ு ா
வி வளவிாகப்ு ாபபயர்ு கள்ு ாமுவ்ு -ந றதி்ு திப்ு ா
பட்ு டவ.ாவிாக்ு காளர்ு களக்ு காயார்ு ாதிங்ு கள்ு ா
பக்ு கம்ு ாஇருக்ு க றார்ு கள்ு ாஎவ்ு றாபதிர யாமல்ு ா
ரபாய ற்ு ற.ாரமயர்ு களக்ு கப்ு ாபதி லாகா



நகரரமலாளர்ு கவளக்ு ாபகாண்ு கவிந்ு திவர்ு .ா
எவரவிாரதிர்ு தில்ு கள ல்ு ாபவிற்ு றிாபபறவிதா
மாற்ு றங்ு கவளாவி வளவி க்ு கப்ு ாரபாதமாவதிாக
இல்ு லாமற்ு ாரபாய ற்ு ற.1ா

நவவாபவிள ப்ு பவடதி்ு ாதிவ்ு வமாஇயக்ு கம்ு ா
பவியா - ாஇயக்ு கதி்ு தி மருந்ு தாமிகும்ு ா
ரவிறபட்ு டததிாவ்ு .ாறவால்ு ாஇந்ு திக்ு ாகவதிா
ஊதி யம்ு ாகருதிாரதிார்ு ாஉதிவிாமுவ்ு விருவதிப்ு ா
பற்ு றிாஎசி்ு சிர க்ு வகயாகாஇருக்ு கரவிண்ு கம்ு ா
எவ்ு பவதிசி்ு ாபசிால்ு க றத.ாபவிள ப்ு பவடதி்ு ா
திவ்ு வமய வ்ு ாஒருாகறிப்ு ப ட்ு டாவிவகசி்ு ா
சி ந்ு திவவாபற்ு றிசி்ு ாபசிால்ு ம,ாஅதாஎப்ு படிதி்ு ா
திவிறிப்ு ரபாகம்ு ாஎவ்ு றாகாட்ு கக ரறவ்ு .ாநாம்ு ா
மறக்ு கமுடியாதிாஒருாகருதி்ு வதிாவவிதி்ு தாஅதா
பதிாடங்ு கக றத.ா

ஆவிணைங்ு கவளி்ு  திாதமக்ு களடன்ு  
ிக ர்ு தில்ு  



நவவாசிமூகம்ு .ாபண தி்ு தவறா(அதி கார கள்ு )ா
றட்ு சி களால்ு ாறவத.ாநவவாபண தி்ு தவறா
றட்ு சி கள்ு ,ாந வவுக்ு ாகறிப்ு பகள்ு ,ா
அறிக்ு வககள்ு ,ாவி ண்ு ணப்ு பங்ு கள்ு ,ாரகாப்ு பகள்ு ா
ரபாவ்ு றாகாக திம்ு ாீதாநடப்ு பவவி:ாஇந்ு திாஉள்ு ா
றவிணங்ு கவளப்ு ாபபாதவி ல்ு ா
பக ர்ு ந்ு தபகாள்ு விதாநல்ு லதிாகதி்ு ா
ரதிாவ்ு றக றத.ாரதிசி யப்ு ாபாதகாப்ு பக்ு ா
காப்ு பகதி்ு தி வ்ு ாதிவில்ு ாசுதிந்ு தி ரசி்ு ாசிட்ு டம்ு ா
(எஎப்ு ஓஐஏ)ாபலாபதி்ு திாண்ு ககளாகாஅரசிாங்ு கம்ு
திவிறாபசிய்ு திதிவதிாபவிள ப்ு பகதி்ு தி யதரபாலா
அல்ு லதாரசிார்ு விற்ு றாகார்ு ல்ு ாமாலமூதி வ்ு ா
ஸ்ு ரகவ ங்ு ாபயனள்ு ளாஅரசிாங்ு கா
றவிணங்ு கவள-சிட்ு டங்ு கள மருந்ு தா
தி வரப்ு படங்ு கள்ு ாவிவராஎல்ு லாரும்ு ா
இலவிசிமாகப்ு ாபபறமாறாபடராவபட்ு ா
கணக்ு க ல்ு ாபவிள ய ட்ு டவதிப்ு ாரபால,ா
இவிற்ு வறப்ு ாபதி ப்ு ப ப்ு பதிால்ு ாநல்ு லதம்ு ா
அதி கமாகாநடந்ு தள்ு ளத.ா



"அரசிாங்ு காறவிணங்ு கவளாவிவலதி்ு திளதி்ு தி ல்ு ா
பவிள ய கவிவதி"தி்ு ாதிங்ு கள்ு ாஅரசி யல்ு ா
முதிவ்ு வமகள வ்ு ாபட்ு டியமல்ு ாஎவிரும்ு ாமுதிலாக
வவிப்ு பார்ு கள்ு ாஎவ்ு பதாசிந்ு ரதிகரம.ாறவால்ு ா
அதாசுமாராகாமமவிாவாதி ட்ு டம்ு .ா(பபாருட்ு ா
கவி யல்ு கவளாஸ்ு ரகவர ல்ு ாஇடா
ரவிண்ு டியததிாவ்ு ),ாஅபாயம்ு ாஏதமில்ு வல.ா
அந்ு திரங்ு கம்ு ாபற்ு றியாமிகப்ு ாபபர யாஅக்ு கவறா
கவிவதி்ு தி ல்ு ாபகாள்ு ளப்ு பகக றத.ாஅபமர க்ு கா
ஐக்ு க யநாட்ு டில்ு ,ாஎஎப்ு ஓஐஏும்ு ாஅந்ு திரங்ு கசி்ு ா
சிட்ு டமும்ு ா(ப ஏ)ாமக்ு கள வ்ு ாஅந்ு திரங்ு கதி்ு வதிப்ு ா
பாதகாக்ு கம்ு ாஅரதிாசிமயம்ு ,ாஎப்ு படிா
பவிள ப்ு பகதி்ு தவிவதிாஉறதி ாபசிய்ு விதா
எவ்ு பதிற்ு காவாவிிிமுவறகவளயும்ு ா
அள க்ு க வ்ு றவ.ா

அரசிாங்ு காறவிணங்ு கவளாறவ்ு வலவ ல்ு ா
பவிள ய கவிவதிவி டாகார்ு ப்ு பரரட்ு ாமற்ு றம்ு ா
றதிாயமற்ு றாகழமப்ு ாபதி ுகள்ு ாக வடக்ு கசி்ு ா
பசிய்ு விதாரமலம்ு ாபயனள்ு ளதிாகாஇருக்ு கலாம்ு .ா
முவறயாவாஅரசிாங்ு கதி்ு தக்ு காபவிள ய ல்ு -



அதிாவிதாஎஎப்ு ஓஐஏாசிட்ு டங்ு களக்ு கா
பவிள ய ல்ு -ாமிகதி யாவாஅரசி யல்ு ாகார யம்ு ா
நடக்ு க றத.ாறவால்ு ாஇவவிாபவிள ப்ு பவடதி்ு ா
திவ்ு வமாறதிரவிாளர்ு கள வ்ு ாகண்ு காண ப்ு ா
பக்ு கள்ு ாஇவவிாவிருவிரதிாஇல்ு வல;ா
அரசிாங்ு கதி்ு தி டமிருந்ு தாப ல்ு மயவ்ு ாகணக்ு காவ
டாலர்ு கவளப்ு ாபபறக வ்ு றாஅசுரக்ு ா ட்ு கக்ு ா
கழமங்ு கள்ு ாஊகருவிாஇயலாதிவிாறா
இரகசி யமாகரவிாவவிக்ு கப்ு ாபகக வ்ு றவ.ா

மக்ு களக்ு கான திகவில்ு திளங்ு கவள 
உிவிாக்ு கதில்ு  

பகாள்ு வகப்ு ாப ரசி்ு சி வவகள்ு ாபலாரமாதக வ்ு றா
நலவ்ு கள வ்ு ாசிண்ு வடகளாகாஉள்ு ளவ.ா
தி ரும்ு பவகய ல்ு ாபரண்ு காபசிவ்ு றா
பகால்ு லக வ்ு றாகார்ு கவளாஓட்ு கநர்ு கள்ு ா
ரவிண்ு கவிதி ல்ு வல.ாறவால்ு ாஅப்ு படிப்ு பட்ு டா
கார்ு கவளாந றவிவங்ு கள்ு ாவி ற்ு றக்ு ாபகாண்ு ரடா
இருக்ு க வ்ு றவ.ாநீங்ு கள்ு ாகாங்ு க ரஸ்ு ா(சிட்ு டமவ்ு ற)ா
உறப்ு ப வராகாஇருந்ு திால்ு ,ாஇரண்ு டில்ு ாஒவ்ு வறதி்ு



ரதிர்ு ந்ு பதிகப்ு பதாகடிவம்ு .ாஒருபறம்ு ாஉங்ு கள்ு ா
பதிாகதி கள்ு ாஉள்ு ளவ,ாமறபறம்ு ாபபர யா
 ட்ு கக்ு கழமங்ு கள்ு .ாஅவவிாஉங்ு கள்ு ா
மறரதிர்ு திலக்ு கப்ு ாபணம்ு ாதிருக வ்ு றவ.ாநீங்ு கள்ு ா
இருவிர ல்ு ாஎவிவரயும்ு ாபவகக்ு காமுடிவிதி ல்ு வல.ா

றகரவிாகாங்ு க ரஸுக்ு காஒருாசிமரசிப்ு ாரபாக்ு கா
ரதிவவிப்ு பகக றத.ாஅததிாவ்ு ாசிரக்ு கப்ு ா
ரபாக்ு கவிரதி்ு தாீட்ு பாரமம்ு பாட்ு க,ா
பபாறப்ு பவடவம,ாறவிணப்ு பகதி்ு தில்ு ா
(டிறர்ு ஈஏடி)ாசிட்ு டதி்ு தி ல்ு ாந கி்ு ந்ு தித.ா
பாதகாப்ு பாவாகார்ு கவளக்ு ாரகட்ு பவதிாவி ட்ு க,ா
காங்ு க ரஸ்ு ாகார்ு க்ு ாகம்ு பபவ கள வ்ு ாகார்ு கள்ு ா
பரளதில்ு ாஎவி்ு விளுாசிாதி்ு தி யம்ு ாஎவ்ு றா
அறிக்ு வகாதிருமாறா றியத.ாபவிள ப்ு பவடதி்ு ா
திவ்ு வமாமறபடியும்ு ாபவிவ்ு றத!ா

ரமலம்ு ாமற்ு பறாருாபகி்ு பபற்ு றாஉதிாரணம்ு :ா
விாட்ு டர்ு ரகட்ு கக்ு கப்ு ாப றகாமிகப்ு பபர யா
 ட்ு கக்ு கழமங்ு கள மருந்ு தா
அரசி யல்ு விாதி கள்ு ாமில்ு மயவ்ு ாகணக்ு காவா



டாலர்ு கவளப்ு ாபபறவிதாபற்ு றிக்ு ாகலக்ு கம்ு ா
அவடந்ு திார்ு கள்ு .ாறவால்ு ,ா ட்ு கக்ு கழமங்ு கள்ு ா
அரசி யல்ு ாவிாதி களக்ு கப்ு ாபணம்ு ாதிருவிவதிா
வி ரும்ு பக வ்ு றவ.எவரவிாஅந்ு திா
நவடமுவறவயதி்ு ாதிவடபசிய்ு விவதிவி ட்ு க,ா
காங்ு க ரஸ்ு ,ாதிங்ு களக்ு கப்ு ாபணம்ு ாதிரும்ு ா
எவிவரப்ு ாபற்ு றியும்ு ாஅரசி யல்ு விாதி கள்ு ாதிகவில்ு ா
வவிதி்ு தக்ு ாபகாண்ு க,ாஅவதிப்ு ாபபாதமக்ு கள்ு ா
பார்ு வவிக்ு காஅறிக்ு வகாதிராரவிண்ு கம்ு ாஎவ்ு றா
 றிவி ட்ு டத.ா

இந்ு திமாதி ர ாநடவிடிக்ு வககள்ு ாரகமக்ு க டமாகதி்ு ா
ரதிாவ்ு றக வ்ு றவ.ாஓர்ு ாகட்ு கப்ு பாட்ு கா
முகவமவயாஉருவிாக்ு கம்ு ரபாத,ாஏரதிாாஒருா
ப ரசி்ு சி வவவயதி்ு ாதர்ு ப்ு பதிற்ு காகதி்ு திாவ்ு ாமக்ு கள்ு ா
கழவவிாஅவமக்ு க றர்ு கள்ு .ாஅவிர்ு களக்ு காயார்ு ா
சிட்ு டதி்ு வதிாீறக றார்ு கள்ு ாஎவ்ு பவதிப்ு ா
பலவாய்ு ுாபசிய்ு தாதிண்ு டிக்ு கம்ு ாஅதி காரம்ு ா
அள க்ு கப்ு ாபகக றத.ாமாறாக,ாபவிள ப்ு பவடதி்ு ா
திவ்ு வமாஅரசிாங்ு கதி்ு தி டமிருந்ு தாரவிவலவயசி்ு ா
சிாதிாரணக்ு ாகடிமகனக்ு காமாற்ு றக றத.ா



அவிருக்ு காஇந்ு திக்ு ாரகள்ு வி கவளப்ு ாபலவாயதி்ு ா
ரதிவவியாவாகாலரமா,ாஇவிற்ு வறாவி ர விாகா
றராயும்ு ாதி றவமரயாாக வடயாத.ாஅவதிப்ு ா
பற்ு றிாஎதும்ு ாபசிய்ு யும்ு ாமுடியாத.ாஇதாஒருா
ரகமக்ு  தி்ு த.ாஏரதிாாஒருாமுக்ு க யமாவா
ப ரசி்ு சி வவய ல்ு ாஉண்ு வமய ல்ு ாசிம்ு பந்ு திப்ு ாபட்ு டா
கார்ு ப்ு பரரட்ு ாபரவிலர்ு கவளாறபதி்ு தக்ு கா
உட்ு பகதி்ு திாமல்ு ாஏரதிாாதிாவ்ு ாநல்ு லதாபசிய்ு தா
வி ட்ு டதாரபாவ்ு றாப ம்ு பதி்ு வதிாகாங்ு க ரஸ்ு ா
உருவிாக்ு க க்ு ாபகாள்ு ளம்ு ாவிிி.ா

மக்ு களக்ு க திகவில்ு திளங்ு கவள 
வி ளக்ு கதில்ு  

இங்ு கதிாவ்ு ாபதிாிில்ு நட்ு பக்ு காரர்ு கள்ு ா
நவிக றார்ு கள்ு .ா"மக்ு களக்ு காஏதிாவிதா
கடிவமாகாஇருக்ு க றதிா?"ாஎவ்ு றா
ரகட்ு க றார்ு கள்ு .ா"எப்ு படிசி்ு ாசிர பசிய்ு விதாஎவ்ு றா
எங்ு களக்ு கதி்ு ாபதிர யும்ு ."ாஇவணயதிளதி்ு தி வ்ு ா
ப ரதி ாஒவ்ு வறாஇறக்ு கம்ு ாபசிய்ு தாபபாதமக்ு கள்ு ா
நகர்ு ுக்ு காஅிகாபகதி்ு தி ாஅள க்ு க றார்ு கள்ு .ா



பள்ு ள வி விரசி்ு சுருக்ு கம்ு ாதியார தி்ு த,ாஅிகாவா
படங்ு கவளாஅவதிசி்ு ாசுற்ு றிாஇட்ு க,ாகவிர்ு சி்ு சி யாவ
ரதிகதில்ு ாபகதி வயயும்ு ாஇட்ு க,ாசி லா
காட்ு சி ப்ு பகதி்ு தில்ு கவளயும்ு ாதிருக றார்ு கள்ு .ா
இதிவால்ு ாறர்ு விமிக்ு காகடிமக்ு கள்ு ாதிங்ு கள்ு ா
அரசி யல்ு விாதி க்ு காயார்ு ாபணம்ு ாதிருக றார்ு கள்ு ,ா
எப்ு படிாஅவிர்ு கள்ு ாகார்ு கள்ு ாஅபாயாந வலய ல்ு ா
உள்ு ளவாஎவ்ு பவதிாறவ்ு வலவ ல்ு ாகாணலாம்ு .

சி ந்ு தி க்ு க றவிர்ு கள்ு ாஇவதிாவி ரும்ு பக றார்ு கள்ு .ா
அரசுக்ு ாகட்ு கப்ு பாட்ு காநீக்ு கம்ு ,ாஅரசுக்ு காஎதி ராவ
பவிறிாறக யவிற்ு றில்ு ாமூி்ு க யாஅவிர்ு கள்ு ,ா
அரசிாங்ு கதி்ு வதிப்ு ாபற்ு றிசி்ு ாசிந்ு ரதிகப்ு ா
பகக றார்ு கள்ு .ாஒழங்ு கபகதி்ு தாபவிர்ு கவளா
நம்ு மால்ு ாகண்ு கப டிக்ு காஇயலாதா
எவ்ு க றார்ு கள்ு .ா"திகவில்ு கவளாநாரமாறராயா
ரவிண்ு கம்ு ."ாபதிாிில்ு நட்ு பம்ு ாஇதிற்ு கா
முழவமயாவாதர்ு வவிாஅள ப்ு பதிாகதி்ு ா
ரதிாவ்ு றக றத.ாஎல்ு லாாவிற்ு வறயும்ு ா
றவ்ு வலவ ல்ு ாரபாகங்ு கள்ு .ாஎவிவரயும்ு ா



நம்ு பாமல்ு ாமக்ு கள்ு ாதிாங்ு கரளாதிகவில்ு கவளா
றராயாமுடியும்ு .ா

ஒரராஒருாப ரசி்ு சி வவாஇருக்ு க றத:ா
ஒழங்ு கபகதி்ு தபவிர்ு கவளாநீங்ு கள்ு ா
நம்ு பமுடியாவி ட்ு டால்ு ,ாதிகவில்ு கவளாமட்ு கம்ு ா
எப்ு படிாநம்ு பலாம்ு ாஎவ்ு றாந வவக்ு க றர்ு கள்ு ?ா

திகவில்ு திளங்ு கவளாஉருவிாக்ு கவிதி லள்ு ளா
ப ரசி்ு சி வவாஅவவிாபடிக்ு கக்ு ாகடிவமாவவவிா
எவ்ு பதில்ு ல.ாபலவாயும்ு ாஅமுல்ு ாபகதி்ு திும்ு ா
மக்ு களக்ு காறற்ு றல்ு ாஇல்ு வல.ாஇதிற்ு காஇவணய
திளங்ு கள்ு ாஒவ்ு றம்ு ாபசிய்ு யாஇயலாத.ா
அவிற்ு வறசி்ு ாசிர பார்ு க்ு காஎவிரும்ு ாஇல்ு லாதிதிால்ு ,ா
பவிள ப்ு பவடதி்ு ாதிவ்ு வம டியாதிகவில்ு ா
திளங்ு கள ல்ு ாவிருக வ்ு றாபசிய்ு தி கள்ு ா
பபரும்ு பாலம்ு ாபபாய்ு கள்ு திாவ்ு .ாசி லசிமயம்ு ாப வ்ு
விருவிதாரபாலப்ு ாபசி்ு வசியாவாபபாய்ு கள்ு .ாசி லா
பதிாிிலகங்ு கள ல்ு ாபண ய டதி்ு தி ல்ு ாந கழம்ு ா
வி பதி்ு தகவளப்ு ாபற்ு றிாஇரண்ு காபதி்ு திகங்ு கள்ு ா
வவிதி்ு தி ருப்ு பார்ு கள்ு .ாஒவ்ு றாதல்ு மயமாவத.ா



எல்ு லாசி்ு ாபசிய்ு தி கவளயும்ு ாதிரும்ு .ாமற்ு றத,ா
அரசிாங்ு கதி்ு தக்ு கக்ு ாகாட்ு டாரவிண்ு டியத.ா
நடந்ு திவிற்ு றில்ு ா10%ாசிதிவதிதி்ு வதிதி்ு திாவ்ு ாகாட்ு கா
விார்ு கள்ு .2ாஇவ்ு னம்ு ாநணக்ு கமாகும்ு ாபசிய்ு யா
முடியும்ு .ாபடிவிங்ு கள்ு ாதிவிறாவாரகாப்ு ப ல்ு ா
இடப்ு பகம்ு ,ாஅல்ு லதாவிவகமாதி ர களால்ு ா
பர்ு தி்ு தி ாபசிய்ு யப்ு பகம்ு .ாஅல்ு லதாஅந்ு திாவி பதி்ு தா
படிவிதி்ு தி ல்ு ாவிராதிவிாறாமாற்ு றப்ு பகம்ு .ா
இம்ு மாதி ர ாதிகவில்ு ாதிளங்ு கவளப்ு ாபடிக்ு கா
எள திாக்ு கவித,ாபபாய்ு கவளப்ு ாபடிக்ு கா
எள திாக்ு க வி கக றத.ா

மூவ்ு றாஉதிாரணங்ு கள்ு :ா

 காங்ு க ரஸவ்ு ாபசியல்ு பாககள்ு ா
பபாதமக்ு களக்ு கதி்ு ாதி றந்ு திவவிா
எவ்ு றாநம்ு பப்ு பகக றத.ாறவால்ு ா
ரபரவவிக்ு காநீங்ு கள்ு ாபசிவ்ு றால்ு ா
(அல்ு லதாஅவிர்ு கள்ு ாபசிய்ு விவதிதி்ு ா
திரக்ு  டியாஒள ுமவறவிற்ு றா
திகவில்ு ாதிளதி்ு தி ற்ு கசி்ு ாபசிவ்ு றால்ு )ா



எல்ு லாாரநரமும்ு ாஅவிர்ு கள்ு ாஅஞ்ு சில்ு ா
அலவிலகங்ு களக்ு கப்ு ாபபயர்ு ா
திந்ு தபகாண்ு டிருப்ு பவதிக்ு ா
காணலாம்ு .ாஉண்ு வமயாவா
ரவிவலபயல்ு லாம்ு ாஅவிசிரா
ந வலவமகள்ு ாவிாய லாகா
ந வறரவிற்ு றப்ு பட்ு க,ாதங்ு கற்ு றா
மரசிாதிாக்ு கள வ்ு ாஉப-ப ர ுகளக்ு ா
கள்ு ாதி ண க்ு கப்ு ாபகக வ்ு றவ.ா
(விங்ு க கவளாஅரசிாங்ு கம்ு ா
காப்ு பாற்ு றியாபசிய்ு வக,ாபால்ு ா
பவில்ு ஸ்ு ரடாவ்ு ாமவநலசி்ு ா
சிட்ு டதி்ு தி ல்ு ாவவிக்ு கப்ு ாபட்ு டிருந்ு தித.)ா
மாட்ு ாவடப்ு ள ய வ்ு ா'மிகப்ு ாபபர யா
ந வவுதி்ு ாதிகமாற்ு றம்ு 'ா(ஸ்ு பகல்ு ா
அண்ு ாக்ு ரா)ாஇந்ு திக்ு ாகவதிவயதி்ு ா
பதிர வி க்ு க றத.ா

 இதி்ு திளங்ு கள ல்ு ா
பபரும்ு பாலாவவவி,ாநீங்ு கள்ு ா
யாவரதி்ு ாரதிர்ு ந்ு பதிகதி்ு ாதர்ு கள்ு ா
எவ்ு றாபசிால்ு க வ்ு றவ.ாறவால்ு ா



அவிர்ு ீதள்ு ளாதிாக்ு கம்ு ாஎவ்ு வா
எவ்ு பவதிசி்ு ாபசிால்ு க வ்ு றவவிா?ா40ா
றண்ு ககளாக,ாந யாயார்ு க்ு ாமக்ு கள்ு ா
திாங்ு கள்ு ாரதிர்ு ந்ு பதிகதி்ு திா
அதி கார களால்ு -நகராமவ்ு றம்ு ,ா
ரமயர்ு ,ாகவிர்ு வர்ு -ாறளப்ு பகக ரறாம்ு
எவ்ு றாந வவதி்ு திார்ு கள்ு .ாந யா
யார்ு க்ு க வ்ு ாறதி க்ு கதி்ு வதிக்ு ா
கட்ு கப்ு பகதி்ு தி யவிவ்ு ாஒரரஒருா
மவ திவ்ு -அவிவ்ு ாரதிர்ு திமல்ு ாந வ்ு றா
ரபாபதில்ு லாம்ு ாபதிாடர்ு ந்ு தா
ரதிாற்ு கடிக்ு கப்ு ாபட்ு டவிவ்ு -யாருரமா
அவிவ்ு ாஇந்ு திப்ு ாபபாறப்ு ப ல்ு ா
இருந்ு திாவ்ு ாஎவ்ு றா
ந வவதி்ு தி ருக்ு கரவிாமுடியாத-
அவிவ்ு ாபங்ு காக்ு கள வ்ு ா
றவணயராகாஇருந்ு திாராபர்ு ட்ு ா
ரமாசிஸ்ு ாஎவ்ு பவதிாராபர்ு ட்ு ாகாரராா
திமதா'தி ாபவிர்ு ாபரராக்ு கர்ு '-இல்ு ா
(வி ண்ு ரடஜ்ு )ாபவிள ப்ு பகதி்ு தி வார்ு .



 இவணயதி்ு தி லள்ு ளாபலாதிளங்ு கள்ு
யார டம்ு ாஉங்ு கள்ு ாப ரதி ந தி ாபணம்ு ா
பபறக றார்ு ாஎவ்ு பவதிக்ு ாகாட்ு கம்ு ,ா
றவால்ு ாபவிள ப்ு பகதி்ு திப்ு ாபட்ு டா
பகாவடகள்ு ாஎவ்ு பவாஒருா
பவ ப்ு பாவறய வ்ு ாசி றமுகப்ு பா
ரபாவ்ு வவிதிாவ்ு .ா
ஹோர்ு ப்ு பருக்ு காகக்ு ாபகவ்ு ா
சி ல்ு விர்ு ஸ்ு டவ்ு ாஎழதி யாபதிாடர வ்ு ா
பகதி கள ல்ு ா(இவிற்ு றில்ு ா
சி லவிற்ு வறதி்ு ாதிவதாபதி்ு திகமாவா
தர்ு க்ு ரமவ ஸ்ு ரகம்ு -இல்ு ா[ரரவ்ு டம்ு ா
ஹேுஸ்ு ]ாபவிள ய ட்ு கள்ு ளார்ு )ா
காங்ு க ரஸவ்ு ாஉறப்ு ப வராகா
இருப்ு பதாவிசிதி கவளயும்ு ா
பணதி்ு வதியும்ு ாஅதாஎங்ு க ருந்ு தா
விருக றதாஎவ்ு பவதிாஒள தி்ு தா
வவிப்ு பதிற்ு காஎல்ு வலயற்ு றா
விிிகவளாஅள க்ு க றதா
எவ்ு பவதிசி்ு ாசுட்ு டிக்ு ாகாட்ு டியுள்ு ளார்ு .



பவிள ப்ு பவடதி்ு ாதிவ்ு வமாறதிரவிாளர்ு கள்ு ா
இவதிசி்ு ாசுற்ு றிவிவளக்ு கப்ு ாபார்ு க்ு க றார்ு கள்ு .ா
"சிர திாவ்ு ,ாறவால்ு ாபகாஞ்ு சிம்ு ாதிகவிலாவிதா
தல்ு மயமாகாஇருக்ு கம்ு .ாஅப்ு படிா
இல்ு லாவி ட்ு டாலம்ு ாமக்ு கள்ு ாஎப்ு படிப்ு ாபபாய்ு ா
பசிால்ு க றார்ு கள்ு ாஎவ்ு பவதிப்ு ாபற்ு றியாவிதாநாம்ு
பதிர ந்ு தாபகாள்ு ளலாம்ு ாஅல்ு லவிா?"ா
எவ்ு க றார்ு கள்ு .ாஒருரவிவளாஇதாசிர யாகா
இருக்ு கலாம்ு .ாறவால்ு ாஇதிற்ு காநல்ு லா
உதிாரணங்ு கள்ு ாக வடக்ு கவி ல்ு வல.ா
(பவிள ப்ு பவடதி்ு ாதிவ்ு வமப்ு ாபண ாரமலம்ு ா
பவிள ப்ு பவடதி்ு ாதிவ்ு வமாரவிண்ு கம்ு ா
எவ்ு பவதிதி்ு ாதிவி ராஉண்ு வமய ல்ு ாஎவதியும்ு ா
சிாதி தி்ு திதிற்ு காஎந்ு திாநல்ு லாஉதிாரணதி்ு வதியும்ு ா
திரமுடியாவி ல்ு வல.ாறவால்ு ா
ஒவி்ு பவிாவ்ு றிற்ு கம்ு ாவி வலாஇருக்ு க றத.ா

உலகதி்ு வதிசி்ு ாசுற்ு றிாந கழம்ு ாபவிள ப்ு பவடதி்ு ா
தி ட்ு டங்ு களக்ு காந தி ாஉதிவி யள தி்ு தாபலநறா
மில்ு மயவ்ு ாடாலர்ு கள்ு ாபசிலவி டப்ு ாபட்ு கள்ு ளவ.ா
அந்ு திப்ு ாபணம்ு ாவிாவதி்ு தி மருந்ு தா



கதி க்ு கவி ல்ு வல.ாஒவ்ு றமில்ு லாதிவதிவி டா
பகாஞ்ு சிம்ு ாபவிள ப்ு பவடதி்ு ாதிவ்ு வமாநல்ு லதிாா
எவ்ு பதாரகள்ு வி ய ல்ு வல;ாஇந்ு திப்ு ாபணதி்ு வதிசி்ு ா
பசிலவி டாபவிள ப்ு ாபவடதி்ு ாதிவ்ு வமதிாவ்ு ாசி றந்ு தி
விிியாாஎவ்ு பததிாவ்ு ாரகள்ு வி .ாரவிறா
தி ட்ு டதி்ு தி ல்ு ாபசிலவி ட்ு டால்ு ாஇவதிவி டப்ு ாபபர யா
திாக்ு கம்ு ாஇருக்ு கமாாஎவ்ு பதம்ு திாவ்ு .ா

இருக்ு கம்ு ாஎவ்ு றதிாவ்ு ாந வவக்ு கதி்ு ா
ரதிாவ்ு றக றத.ாஇந்ு திப்ு ாபணம்ு ாஎல்ு லாரமாஒருா
ரநரடிாபதி வலப்ு ாபபறவிதிற்ு கசி்ு ாபசிலவி டப்ு ா
பகக றத.ாஅவதிப்ு ாபற்ு றிப்ு ாப றகாஎதும்ு ா
பசிய்ு யாஇயலாத.ாஅமுல்ு பகதி்ு தம்ு ாசிக்ு தி ய வ்ு றி,ா
உலக ல்ு ாமிகாநவ்ு காவிாசி க்ு கக்ு  டியாதிகவில்ு ா
திளமும்ு ,ாஅதாமிகதி்ு ாதல்ு மயமாவதிாகா
இருந்ு திாலம்ு ,ாஒவ்ு றம்ு ாசிாதி தி்ு தவி டாமுடியாத.ா
மக்ு கள்ு ாறவ்ு வலனக்ு கசி்ு ாபசிவ்ு றாஎல்ு லாக்ு ா
கார்ு களம்ு ாஅபாயமாவவவி,ாஎல்ு லாா
அரசி யல்ு விாதி களம்ு ாஊில்ு மிக்ு கவிர்ு கள்ு ா
எவ்ு றாபர ந்ு தாபகாள்ு க றார்ு கள்ு .ாப றகா
அவிர்ு கள்ு ாஎவ்ு வாபசிய்ு விதிாகாஉதி்ு ரதிசிம்ு ?ா



சி றாமாற்ு றங்ு கவளாஒருரவிவளாபசிய்ு யலாம்ு .ா
இந்ு திாஅரசி யல்ு விாதி ாமற்ு பறாருவிவரவி டக்ு ா
பகாஞ்ு சிம்ு ாகவறவிாவாலஞ்ு சிதி்ு வதிப்ு ா
பபறக றார்ு .ாறகரவிாஅவிருக்ு காநாவ்ு ா
விாக்ு கள ப்ு ரபவ்ு ாஎவாந வவக்ு கலாம்ு .ா(மாறாக,ா
அவிர்ு ாசிற்ு ரறா கதிலாவாபபாய்ு யர்ு ாறகும்ு ா
இருக்ு கலாம்ு ,ாஅவிரதாலஞ்ு சிப்ு ாபணதி்ு வதிா
ப ஏசி க்ு கள்ு ாஅல்ு லதாஅடிப்ு பவடா
ந றவிவங்ு கள்ு ாஅல்ு லதாப ரசி்ு சிாரகர்ு கள்ு ா
விாய லாகப்ு ாபபறலாம்ு )-றவால்ு ா
அரசிாங்ு கதி்ு வதிப்ு ாரபாலவ்ு றிாஅவிர்ு களால்ு ா
பபர யாப ரசி்ு சி வவவயதி்ு ாதர்ு க்ு கமுடியாத.ா
அதிாவிதாஇவணயாதிளதி்ு வதிப்ு ாபார்ு க்ு கம்ு ா
சி லர்ு ,ாகார்ு ாகம்ு பபவ கவளப்ு ாபாதகாப்ு பாவா
கார்ு ாஉற்ு பதி்ு தி ாபசிய்ு யவவிக்ு காமுடியாத.ா
உண்ு வமயாவாப ரசி்ு சி வவவயதி்ு ாதர்ு க்ு கா
உங்ு களால்ு ாமுடியவி ல்ு வலாஎவ்ு பரதிாகாரமலம்ு ா
நம்ு ப க்ு வகயற்ு றாந வலயாகாஅதா
ரதிாவ்ு றமாறாபசிய்ு தள்ு ளர்ு கள்ு .ாஎல்ு லாா
அரசி யல்ு விாதி களம்ு ாஊில்ு பசிய்ு பவிர்ு கள்ு ,ா



எல்ு லாக்ு ாகார்ு களரமாஅபாயமாவவவி,ாசிர ,ா
உங்ு களால்ு ாஎவ்ு வாபசிய்ு யாமுடியும்ு ?ா

ஒி மாு்ு றவிிற 

இதி ல்ு ாவி சி தி்ு தி ரமாவத,ாநீங்ு கள்ு ாஏதிாவிதா
பசிய்ு யாஇவணயம்ு ாவிிிாதிருக றதா
எவ்ு பததிாவ்ு .ாகழக்ு கவளாஉருவிாக்ு கும்ு ,ா
பபாதரவிவலாகள ல்ு ாஇவணந்ு தா
ரவிவலபசிய்ு யும்ு ாஅதாமிகாஎள திாக-முவ்ு ா
எப்ு ரபாவதியும்ு ாவி டாஎள திாகாவிிிாபசிய்ு க றத.ா
இவணயாதிளதி்ு தி ல்ு ாதிகவிவலாறராய்ு விதிால்ு ா
அல்ு ல,ாமக்ு கள்ு ாஒவ்ு றாரசிர்ு விதிவால்ு திாவ்ு ா
பமய்ு யாவாஅரசி யல்ு ாமுவ்ு ரவற்ு றதி்ு வதிா
அவடயாமுடியும்ு .ா

இதவிவராநாம்ு ாமிகசி்ு ாசி றியா
நகர்ு ுகவளதி்ு திாவ்ு ாபார்ு தி்ு ரதிாம்ு .ாமக்ு கள்ு ா
ரவிபறங்ு ரகாாபார்ு ப்ு பவதிாநகல்ு ாஎகக றார்ு கள்ு ,ா
அவதிாஅரசி யலக்ு கப்ு ாபயவ்ு பகதி்ு திா
முயல்ு க றார்ு கள்ு .ாவி க்ு க கள்ு ாநவ்ு காரவிவலா



பசிய்ு விதிாகதி்ு ாரதிாவ்ு றக றத.ாஎவரவிாநீங்ு கள்ு ா
ஓர்ு ாஅரசி யல்ு ாவி க்ு க வயாஅவமக்ு க றர்ு கள்ு .ா
எல்ு லாருக்ு கம்ு ாசிமூகாவிவலதி்ு ாதிளங்ு கள்ு ா
ப டிக்ு க வ்ு றவ.ாஎவரவிாநீங்ு கள்ு ாஒருாஅரசி யல்ு ா
சிமூகாவிவலதி்ு ாதிளதி்ு வதிாஅவமக்ு க றர்ு கள்ு .ா
றவால்ு ாஇந்ு திக்ு ாகருவி கள்ு ாதிங்ு கள்ு ாஅசில்ு ா
ப வ்ு வண ய ல்ு ாரவிவலபசிய்ு திவ.ாஏபவவ ல்ு ா
கறிதி்ு திாப ரசி்ு சி வவாகவளதி்ு ாதர்ு க்ு காமுயவ்ு றவ,ா
மந்ு தி ரதி்ு திால்ு ாஅல்ு ல.ாஅரசி யமல்ு ா
முவ்ு ரவற்ு றதி்ு வதிாஉருவிாக்ு க,ாஅதிவ்ு ா
ப ரசி்ு சி வவவளாஎப்ு படிதி்ு ாதர்ு ப்ு பதாஎவ்ு றா
நவ்ு காசி ந்ு தி க்ு காரவிண்ு கம்ு .ாப றாதவறகள ல்ு ா
பயவ்ு பட்ு டாபதிாிில்ு ாநட்ு பங்ு கவளக்ு ா
காப்ு ப யடிப்ு பதிால்ு ாஅல்ு ல.ா

திகவில்ு ாறய்ு ு,ாரமம்ு பாட்ு டிவ்ு ாபகதி யாகா
இருக்ு கலாம்ு ,ாறவால்ு ாஅதாஒருாபபர யா
சி தி்ு தி ரதி்ு தி வ்ு ாஒருாபகதி திாவ்ு .ாதிாங்ு கள்ு ா
அக்ு கவறாபகாண்ு டாஒருாப ரசி்ு சி வவவயதி்ு ா
தர்ு க்ு க-உணுப்ு ாபாதகாப்ு பாஎவ்ு றா
பகாள்ு ரவிாம்ு -மக்ு கள்ு ாகழாஒவ்ு றா



முவ்ு விருக றத.ாஉங்ு கள டம்ு ாபாதகாப்ு பப்ு ா
பதி ுகள ல்ு ாநணக ப்ு ாபார்ு க்ு கம்ு ா
பதிாிில்ு நட்ு பக்ு ாகாரர்ு கள்ு ாஇருக்ு கலாம்ு .ா
பலவாய்ு ுசி்ு ாபசிய்ு தி யாளர்ு கள்ு ாஎரபாவ்ு ா
பசிய்ு யலாம்ு ,ாகட்ு டிடங்ு கள ல்ு ாரவிுாபார்ு க்ு கலாம்ு ,
விிக்ு கறிஞர்ு கள்ு ாறவிணங்ு கள ல்ு ாபகந்ு தா
விிக்ு ககள்ு ாரபாடலாம்ு .ாப றகாஅரசி யல்ு ா
ஒருங்ு க வணப்ு பாளர்ு கள்ு ாதி ட்ு டதி்ு தி ற்ு கா
றதிரவிாகாறர்ு விலர்ு கவளா
ஒருங்ு க வணக்ு க றார்ு கள்ு ,ாகாங்ு க ரஸவ்ு ா
உறப்ு ப வர்ு கள்ு ாஉங்ு கள்ு ாப ரசி்ு சி வவகளக்ு கா
ரகட்ு பகவளாவிமயுறதி்ு தக றார்ு கள்ு ,ாநீங்ு கள்ு ா
பவிள ப்ு பகதி்ு தம்ு ாப ரசி்ு சி வவகவளதி்ு ாதர்ு க்ு கம்ு ா
சிட்ு டங்ு கவளாஇயற்ு றக றார்ு கள்ு ,ாவிவலதி்ு திளக்ு ா
காரர்ு களம்ு ாஎழதி்ு திாளர்ு களம்ு ாதிங்ு கள்ு ாமுவ்ு ா
வி ர யும்ு ாஉங்ு கள்ு ாகவதிகவளாஎழதி்ு தி ல்ு ா
திருக றார்ு கள்ு .ா

கற்ு பவவாபசிய்ு யுங்ு கள்ு :ாஒருாபலவாய்ு ுா
அதி ரடிக்ு கழவி வர்ு ,ாஒருாப ரசி்ு சி வவவயா
எகதி்ு த,ாஉண்ு வமவயாபவிள ப்ு பகதி்ு தி ,ா



சர்ு தி ருதி்ு திதி்ு தி ற்ு காவிமயுறதி்ு தக றார்ு கள்ு .ா
பதிாிில்ு நட்ு பதி்ு வதிாமட்ு கம்ு ாஅல்ு ல,ா
அரசி யவலயும்ு ாசிட்ு டதி்ு வதியும்ு ாபயவ்ு பகதி்ு தா
விார்ு கள்ு .ாஅதி கபட்ு சிம்ு ,ாஒருாபவிள ப்ு பவடசி்ு ா
சிட்ு டம்ு ாநீங்ு கள்ு ாரமலம்ு ாகாண்ு பதிற்ு காஒருா
திகவில்ு ாதிளதி்ு வதிாஅள க்ு க றத.ாறவால்ு ாஒருா
விிக்ு கா(அல்ு லதாகாங்ு க ரஸவ்ு ாபலவாய்ு ு)?ா
நீங்ு கள்ு ாஎல்ு லாதி்ு ாதிகவில்ு ாதிளங்ு கவளயும்ு ,ா
அதிற்ு கப்ு ாப வ்ு வாலள்ு ளாமூலப்ு ாபதி ரவிகா
கவளயும்ு ாதருவிாரவிண்ு கம்ு .ா
இவிற்ு றக்ு பகல்ு லாம்ு ாஅர்ு தி்ு திம்ு ாஎவ்ு வாஎவ்ு றா
மக்ு கள வ்ு ாஉறதி பமாிிரயாக,ாரபட்ு டிகாணா
ரவிண்ு கம்ு .ாஎவ்ு ரறாாஒருாநாள்ு ாஉங்ு கள வ்ு ா
ரதிவவிவயாமுவ்ு கண ப்ு பசி்ு ாபசிய்ு விதிற்ு கா
பதி லாகாஉங்ு கள்ு ாரதிவவிாஎவ்ு வாஎவ்ு பவதிக்ு ா
ரகட்ு காமுவவக றர்ு கள்ு .ா

இங்ு கதிாவ்ு ாதிகவில்ு ாறய்ு ுாஉண்ு வமயாகரவிா
பயவ்ு படாமுடியும்ு .ாஇவணயதி்ு தி ல்ு ா
ரமய்ு பவிர்ு களக்ு காஉறதி யாவாவி வடகள்ு ா
அள ப்ு பதிற்ு காஅல்ு ல.ாமாறாக,ாப றர்ு ா



வகப்ு பற்ு றி,ாபலவாய்ு ுாபசிய்ு யக்ு  டியா
ப றி்ு ுகவளயும்ு ,ாபாண கவளயும்ு ,ா
ப ரசி்ு சி வவகவளயும்ு ாகண்ு கப டிக்ு க றர்ு கள்ு .ா
முற்ு றப்ு ாபபற்ு றாதி ட்ு டங்ு கவளக்ு ாகட்ு கவிதி ல்ு ா
அல்ு ல,ாகண்ு கப டிக்ு கம்ு ாபசியல்ு முவறய ல்ு ா
ஈகபகக றர்ு கள்ு .ா

பலாய்ு ுாஅதி ரடிக்ு ாகழாஉறப்ு ப வர்ு கள்ு ா
ப றருடவ்ு ாஇவணந்ு தாபண யற்ு றிவால்ு திாவ்ு ா
இவதிசி்ு ாபசிய்ு யாமுடியும்ு .ா'பதிாிில்ு நட்ு பம்ு ',ா
'இதிிியல்ு ',ா'அரசி யல்ு 'ாறக யவிற்ு றிவ்ு ா
மவம்ு ரபாவாரபாக்ு காவாப ளுகளால்ு ா
ஊவமுறாமல்ு ாதிங்ு கள்ு ாஇலக்ு ககவளா
அவடவிதிற்ு கதி்ு ாரதிவவியாவவிற்ு வறா
அவிர்ு களால்ு ாபசிய்ு யாமுடியும்ு .ா

இப்ு ரபாரதி,ாஎந்ு திப்ு ாப ரசி்ு சி வவக்ு காவாஎந்ு திதி்ு ா
திகவில்ு ாறய னம்ு ,ாஅவிற்ு வறப்ு ாபபறதி்ு ா
பதிாிில்ு நட்ு பக்ு காரர்ு கள்ு ாநகந வலயாவா
திளங்ு கவளக்ு ாகட்ு கவிதிாகசி்ு ாபசிால்ு க றார்ு கள்ு .ா
திாங்ு கள்ு திாவ்ு ாபமய்ு ம்ு வமகள வ்ு ாபறவியா



ரநாக்ு கநர்ு கள்ு ாஎவப்ு ாபதி்ு தி ர வகக்ு ாகாரர்ு கள்ு ா
விமயுறதி்ு தக வ்ு றவர்ு .ாஏற்ு பகவரவிா
திங்ு கள டம்ு ாவி வடகள்ு ாஇருப்ு பதிாகும்ு ா
ரமற்ு பகாண்ு காரகள்ு வி கவளப்ு ாபலவ்ு ாறராயா
ரவிண்ு டாபமவ்ு றம்ு ாஅரசி யல்ு ாவிவகய வர்ு ா
பசிால்ு க றார்ு கள்ு .ாஒவி்ு பவிாருவிரும்ு ாதிங்ு கள்ு ா
திங்ு கள்ு ாபபட்ு டிகளக்ு கள்ு ாஅவடபட்ு டிருக்ு ா
க றார்ு கரளாஒிியாமுழசி்ு ாசி தி்ு தி ரதி்ு வதியும்ு ா
அவிர்ு களால்ு ாகாணாஇயலவி ல்ு வல.ா

நாவ்ு ாமுழசி்ு ாசி தி்ு தி ரதி்ு வதிாந சி்ு சியமாகக்ு ா
கண்ு ரடவ்ு .ாநாவ்ு ாப ரசி்ு சி வவாகவளப்ு ாபற்ு றிா
உணர்ு விபர்ு விமாகக்ு ாகவிவலப்ு ாபகபவிவ்ு ா.ா
எவக்ு காஊில்ு ாஅரசி யல்ு விாதி கள்ு ா
ரதிவவிய ல்ு வல.ாகார்ு கள்ு ாமக்ு கவளக்ு ா
பகால்ு லக்ு ா டாத.ாஒருாபதிாிில்ு நட்ு பவிாதி ா
எவ்ு றாமுவறய ல்ு ாஅவிற்ு வறதி்ு ாதர்ு க்ு காஎவ்ு வால்ு ா
முடிவிதாநல்ு லத.ாஅதிவால்ு திாவ்ு ாநாவ்ு ா
பவிள ப்ு பவடதி்ு ாதிவ்ு வமய வ்ு ாவிாக்ு கறதி ா
அவலக்ு கள்ு ாதிள்ு ளப்ு ாபட்ு ரடவ்ு .ாவி தி கவளா
எழதவித,ாதிகவில்ு ாதிளங்ு கவளசி்ு ாசிமதி்ு தில்ு ா



ரபாவ்ு றாஎவ்ு வால்ு ாபசிய்ு யமுடிந்ு திா
வி ஷயங்ு கவளசி்ு ாசி றப்ு பாகசி்ு ாபசிய்ு விதிவால்ு -ா
உலகதி்ு வதிாமாற்ு றாமுடியும்ு ாஎவாந வவதி்ு ரதிவ்ு .ா

றவால்ு ாஅப்ு படிாந கிவி ல்ு வல.ா
பவிள ப்ு பவடதி்ு ாதிவ்ு வமாஎவ்ு றாபசிால்ு ாமிகா
அிகாகாஇருப்ு பதரபால,ாதிகவில்ு ாதிளங்ு கவளா
றவ்ு வலவ ல்ு ாபவிள ய கவிதா
எல்ு லாவிற்ு வறயும்ு ாதர்ு தி்ு தாவி கவிதி ல்ு வல.ா
எவ்ு வவாநாவ்ு ாஏமாற்ு றிக்ு ாபகாள்ு விதாஎள த.ா
நாவ்ு ாவி ஷயங்ு கவளாறவ்ு வலவ ல்ு ாஇட்ு கக்ு ா
பகாண்ு ரடாஇருந்ு திால்ு ாஅதாஎங்ு ரகாா
எவிருக்ு ரகாாபயவ்ு திரக்ு  கம்ு .ாஅததிாரவா
பதிாிில்ு நட்ு பக்ு ாகாரர்ு களால்ு ாபசிய்ு யா
இயலவித?ாஉலளாவி யாவிவலதி்ு திளம்ு ாபசிய்ு தி ா
கவளாபவிள ய டாமட்ு கம்ு ாவிடிவிவமக்ு கப்ு ா
பட்ு டதில்ு ல.ாவி ஞ்ு ஞாவாபவிள ிககள மருந்ு தா
இிிகவலாவிவராஎவதியும்ு ாறதிர க்ு கம்ு ாஒருா
நகந வலதி்ு திளம்ு ாஅத.ா



அரசி யல்ு ாஅப்ு படியல்ு ல.ாஒருகாலதி்ு தி ல்ு ாந யா
யார்ு க்ு ாவடம்ு ஸவ்ு ாமுதில்ு ாபக்ு கதி்ு தி ல்ு ா
ப ரசி்ு சி வவகவளாபவிள ய ட்ு டால்ு ாஅவவிா
தர்ு க்ு கப்ு பகம்ு ாஎவ்ு றாஉறதி ப்ு பாகாஇருந்ு தித.ா
றவால்ு ாஅக்ு காலம்ு ாமாறிவி ட்ு டத.ா
ப ரசி்ு சி வவகவளாமுவ்ு வவிப்ு பதி மருந்ு த,ா
பலவாய்ு ு,ாஅதி மருந்ு தாதிகவில்ு ா
பவிள ப்ு பகதி்ு தில்ு ,ாஅதி மருந்ு தாசர்ு தி ருதி்ு திம்ு ா
எவ்ு றாவிிிமுவறாஉவடந்ு தரபாய்ு வி ட்ு டத.ா
திங்ு கள்ு ாவி ஷயங்ு கவளப்ு ா
பயவ்ு பகதி்ு தவிார்ு கள்ு ாஎவ்ு றாபதிாிில்ு நட்ு பா
விாதி கள்ு ாபதி்ு தி ர வகயாளர்ு கவளாநம்ு பா
முடிவிதி ல்ு வல,ாபதி்ு தி ர வகாயாளர்ு கள்ு ாதிாங்ு கள்ு
பவிள ய கம்ு ாவி ஷயங்ு கவளாஅரசி யல்ு ாபசியல்ு ா
வரர்ு கள்ு ாசிர பசிய்ு தாவி கவிார்ு கள்ு ாஎவ்ு றா
ந வவப்ு பதிற்ு க ல்ு வல.ாஇம்ு மாதி ர தி்ு ாதிங்ு கள்ு ா
திங்ு கள்ு ாவிிிகள ல்ு ாபசில்ு லம்ு ாறய ரக்ு கணக்ு ா
காவாரபர வால்ு ாமாற்ு றம்ு ாவிருவிதி ல்ு வல.ாஒருா
பபாதாஇலக்ு க ற்ு ாபகவாமக்ு கள்ு ாஒவ்ு றா
தி ரண்ு டால்ு திாவ்ு ாமாற்ு றம்ு ாந கழம்ு .ாஇவதிதி்ு ா



பதிாிில்ு நட்ு பவிாதி கள்ு ாதிாங்ு கரளாபசிய்ு தவி டா
இயலாத.ா

றவால்ு ாப ரசி்ு சி வவகவளதி்ு ாதர்ு ப்ு பவதிாதிங்ு கள்ு
இலக்ு பகவாஅவிர்ு கள்ு ாபகாண்ு டால்ு ,ாதிங்ு கள்ு ா
தி றவம,ாசிாதர யம்ு ாஅவவதி்ு வதியும்ு ாஅதிற்ு கா
அவிர்ு களால்ு ாபயவ்ு பகதி்ு திாமுடியும்ு .ாதிங்ு கள்ு ா
இவணயாதிளதி்ு தி ற்ு காவிருவகாதிந்ு ரதிார வ்ு ா
எண்ு ண க்ு வகயால்ு ாஅல்ு ல,ாஎதி்ு திவவாரபர வ்ு ா
விாி்ு க்ு வகவயதி்ு ாதிாங்ு கள்ு ாரபார ட்ு டா
இலக்ு ககளால்ு ாமுவ்ு ரவற்ு றாமுடிந்ு திதா
எவ்ு பவதிாவவிதி்ு ததி்ு ாதிங்ு கள்ு ாபவிற்ு றிவயா
அவிர்ு கள்ு ாஅளக்ு கமுடியும்ு .ாஎந்ு திதி்ு ா
பதிாிில்ு நட்ு பங்ு கள்ு ாஉண்ு வமய ரலரயா
மாற்ு றதி்ு தக்ு காஉதிுபவவி,ாஎவவிாபவிறம்ு ா
நகர்ு ுக்ு காவவவிாஎவ்ு றாகற்ு றக்ு பகாள்ு ளா
முடியும்ு .ாஅவிர்ு களால்ு ாதி ரும்ு பசி்ு ாபசிய்ு யும்ு ,ா
ரமம்ு பகதி்ு திும்ு ,ாஅளவி டும்ு ாமுடியும்ு .ா

பவிள ப்ு பவடதி்ு ாதிவ்ு வமாறற்ு றல்ு ாந வறந்ு திதா
றகலாம்ு ,ாறவால்ு ாதிவ யாகாஅல்ு ல.ாஎவரவிா



திகவில்ு கவளாபவிள ய கவிதாமட்ு கரமாநமதா
ரவிவல,ாயாரராாஒருவிர்ு ாஅவதிாஎப்ு படிப்ு ா
பயவ்ு பகதி்ு தவிதாஎவ்ு றாகண்ு கப டிப்ு பார்ு ா
எவ்ு றாபந்ு வதிாஎதி ர்ு ப்ு பறம்ு ாஎறியாரவிண்ு டாம்ு .ா
நமதாரவிவலாஉலகதி்ு தி வ்ு ாநவ்ு வமக்ு கப்ு ா
ரபாராகவிதாஎவ்ு றாமுடிுாபசிய்ு ரவிாம்ு .ாஇந்ு திா
வி யக்ு கவவிக்ு கம்ு ாமூலவிளங்ு கள்ு ாயாும்ு ா
அதிற்ு கப்ு ாபயவ்ு படப்ு ாரபாவிவதிாநாவ்ு ாகாணா
வி ரும்ு பக ரறவ்ு .ா

குறி்ு பகள்ு
1.ாரமலம்ு ாபசிய்ு தி களக்ு கக்ு ாகாண்ு க,ா
:// . . / / / . .ாhttp sociology ucsc edu whorulesamerica power local html

2.ாஎபாஸ்ு ட்ு ாஎபட்ு ாரநஷவ்ு ,ாஎர க்ு ாஷ்ு ரலாஸர்ு ,ா
ஹோஎப்ு டவ்ு ாமிஎப்ு மவ்ு ,ா2001.ா



சி டப ள்ு யஎம்ு ஜிாபாகம்ு ாா ா74ா(1941),ாா ாமுகப்ு பப்ு ாா ா
பகதி ா ா,ாாாவி ல்ுா ா-ாாதிக்ு ள ய ல்ு ாகாந்ு தி ாநல்ு ாநற்ு க றார்ுா ா.ாாா

https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-074/CWMG-v074-LXXIV-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-074/CWMG-v074-LXXIV-MC-BETA#page/n9/mode/2up


சி டப ள்ு யஎம்ு ஜிாபாகம்ு ாா ா17ா(1920),ாா ாபா ா.ா169,ா1920ாா ா
ஏப்ு ரமல்ு ாஅகமதிாபாதி ல்ு ாதிா ருடவ்ு ாகாந்ு தி ஜிா ா.ாா

சி டப ள்ு யஎம்ு ஜிாபாகம்ு ாா ா25ா(1924-25),ாா ாபா ா.ா177,ாா ா
உண்ு ணாவி ரதிதி்ு தி வ்ு ரபாதாகாந்ு தி ா ா,ாாா
இந்ு தி ராுடவ்ுா ா.ாாா

https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-017/CWMG-v017-XVII-MC-BETA#page/168/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-017/CWMG-v017-XVII-MC-BETA#page/168/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-025/CWMG-v025-XXV-MC-BETA#page/176/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-025/CWMG-v025-XXV-MC-BETA#page/176/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-025/CWMG-v025-XXV-MC-BETA#page/176/mode/2up


சி டப ள்ு யஎம்ு ஜிாபாகம்ு ாா ா86ா(1947),ாா ாபா ா.ா225,ாா ா
நவிகாள ய ல்ுா ா,ாாாப ரார்ு தி்ு திவவக்ு கப்ு ாப றகா ா.ாாா

https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-086/CWMG-v086-LXXXVI-MC-BETA#page/224/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-086/CWMG-v086-LXXXVI-MC-BETA#page/224/mode/2up


சி டப ள்ு யஎம்ு ஜிாபாகம்ு ாா ா89ா(1947),ாா ாமுகப்ு பப்ு ாா ா
பகதி ா ா.ாாா

https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-089/CWMG-v089-LXXXIX-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-089/CWMG-v089-LXXXIX-MC-BETA#page/n9/mode/2up


சி டப ள்ு யஎம்ு ஜிாபாகம்ு ாா ா59ா(1934),ாா ாமுகப்ு பப்ு ாா ா
பகதி ா ா,ாாாபம்ு பாய்ு ாகாங்ு க ரஸ்ு ாஅமர்ு வி ல்ு ாசிர்ு திாராா ா
பட்ு ரடலடனம்ுா ா,ாாாமண பபவ்ு ாபட்ு ரடலடனம்ுா ா.ாா

https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-059/CWMG-v059-LIX-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-059/CWMG-v059-LIX-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-059/CWMG-v059-LIX-MC-BETA#page/n9/mode/2up


ரதிர்ு ர்ு ததிகதி்ு தி நல்ு கள்ு  

றடம்ு ஸ்ு ,ாஜாவ்ு ,ாஜாவ்ு ாறடம்ு ஸ்ு :ா
பரவில்ு யஷவர ாவரட்ு டிங்ு ஸ்ு ,ா1755-1775,ா
வலப்ு ரர ாறஎப்ு ாஅபமர க்ு கா,ா2011.

றமவ்ு ஸ்ு க ,ாசிுல்ு ,ாடி.,ாரல்ு ஸ்ு ாஎபார்ு ா
ரரடிகல்ு ஸ்ு ,ாவி ண்ு ரடஜ்ு ,ா1989.

றலவ்ு ,ாசிார்ு லஸ்ு ,ாஅரசிாகா:ாதி ாஸர்ு சி்ு ாஎபார்ு ா
இந்ு தி யா'ஸ்ு ாலாஸ்ு ட்ு ாஎம்ு பரர்ு ,ாமட்ு டில்ு ,ாப ருவ்ு ,ா
2012.ா

அம்ு ரபதி்ு கர்ு ,ாப .ாறர்ு .,ாஅவ ஹேிரலஷவ்ு ாறஎப்ு ா
காஸ்ு ட்ு ,ாபசில்ு எப்ு -பப்ு ள ஷ்ு ட்ு ,ா1936,ாபவிர்ு ரசிா,ா
2014.

றஸ்ு டிவ்ு ,ாக ராவ்ு வி ல்ு ,ாதி ாஇந்ு தி யவ்ு ா
காவ்ு ஸ்ு டிட்ு யஷவ்ு :ாகார்ு வர்ு ஸ்ு ரடாவ்ு ாறஎப்ு ாஎா
ரநஷவ்ு ,ாக ரளரண்ு டவ்ு ாப ரஸ்ு ,ா1966.



ரபகவ்ு ,ாலார்ு காஎப ராவ்ு சி ஸ்ு ,ாதி ா
அட்ு விாவ்ு ஸ்ு பமண்ு ட்ு ாறஎப்ு ாரலர்ு வ ங்ு ாஅண்ு ா
ந யாஅட்ு லாண்ு டிஸ்ு ,ாறக்ு ஸ்ு எரபார்ு கா
யவ விர்ு சி ட்ு டிாப ரஸ்ு ,ா1984.

பட்ு டாசி்ு சிார்ு யா,ாசிப்ு யசிாசி்ு சி ,ாமஹோதி்ு மாாகாந்ு தி ா
தி ாரஜர்ு வமஸ்ு ட்ு ,ாப ரரஜர்ு ,ா1984.ா

பட்ு டாசி்ு சிார்ு யா,ாசிப்ு யசிாசி்ு சி ,ாமஹோதி்ு மாாஅண்ு ட்ு ா
தி ாரபாயட்ு ;ாபலட்ு டர்ு ஸ்ு ாஅண்ு ாடிரபட்ு ஸ்ு ாப ட்ு வவ்ு
காந்ு தி ாஅண்ு ாதிா ர்ு ா1915-1941,ாரநஷவல்ு ாபக்ு ா
டிரஸ்ு ட்ு ,ா1977.ா

ப ங்ு கம்ு ,ாதிாமஸ்ு ாபஹேவ்ு றி,ாதி ாரல்ு ாறஎப்ு ாலா,ா
பபங்ு கவி வ்ு ாப ரஸ்ு ,ா2011.

ப ராஞ்ு சி்ு ,ாபடய்ு லர்ு ,ாபார்ு டிங்ு ாதி ாவிாடர்ு ஸ்ு :ா
அபமர க்ு காாஇவ்ு ாதி ாக ங்ு ாஇயர்ு ஸ்ு ா1954-63,ா
வசிமவ்ு ாஅண்ு ாஷூஸ்ு டர்ு ,ா1988.



ப ராஞ்ு சி்ு ,ாபடய்ு லர்ு ,ாப ல்ு லர்ு ாறஎப்ு ாஎபயர்ு :ா
அபமர க்ு காாஇவ்ு ாதி ாக ங்ு ாஇயர்ு ஸ்ு ா1963-65,ா
வசிமவ்ு ாஅண்ு ாஷூஸ்ு டர்ு ,ா1998

ப ராஞ்ு சி்ு ,ாபடய்ு லர்ு ,ாஅட்ு ாரகவாவ்ு 'ஸ்ு ாஎட்ு ஜ்ு :ா
அபமர க்ு காாஇவ்ு ாதி ாக ங்ு ாஇயர்ு ஸ்ு ா1965-68,ா
வசிமவ்ு ாஅண்ு ாஷூஸ்ு டர்ு ,ா2006.

ப ருவ்ு ,ாஜூடிதி்ு ாஎம்ு .,ாகாந்ு தி 'ஸ்ு ாவரஸ்ு ாகாபவிர்ு :ா
இண்ு டியவ்ு ாபாமடிக்ு ஸ்ு ா1915-1922,ாரகம்ு ப ர ட்ு ஜ்ு ா
யவ விர்ுஸட்ு டிாப ரஸ்ு ,ா1972.

ப ரயவ்ு ,ாவி ல்ு மயம்ு ாபஜவ ங்ு ஸ்ு ,ாஸ்ு பசி்ு சிஸ்ு ா
றஎப்ு ாவி ல்ு மயம்ு ாபஜவ ங்ு ஸ்ு ாப ரயவ்ு ,ா2ா
பாகங்ு கள்ு ,ாஎபங்ு க்ு ாஅண்ு ாவிாக்ு வல்ு ஸ்ு ,ா1911.

வபர்ு ட்ு ,ாராபர்ு ட்ு ாசி .,ாதி ாபசிரவட்ு ாறஎப்ு ாதி ா
ரராமவ்ு ார பப்ு ள க்ு :ாஅட்ு ரஸஸ்ு ாறவ்ு ாதி ா
ஹேிஸ்ு டர ாறஎப்ு ாரராமவ்ு ா
காவ்ு ஸ்ு டிட்ு யஷவமசிம்ு ,ாகவிர்ு வ்ு பமண்ு ட்ு ா
ப ர ண்ு டிங்ு ாறஎபஸ்ு ,ா1995.



பசிரதி்ு ர ,ாசுஜதி்ு ,ாமாதிவிாரகாஸ்ு லா,ாஅண்ு ா
ப்ு ரதிாப்ு ாபானாரமதி்ு திா,ா(பதி )ாதி ாறக்ு ஸ்ு எரபார்ு க
ரஹேண்ு பக்ு ாறஎப்ு ாதி ாஇண்ு டியவ்ு ா
காவ்ு ஸ்ு டிட்ு யஷவ்ு ,ாறக்ு ஸ்ு எரபார்ு கா
யவ விர்ுஸட்ு டிாப ரஸ்ு ,ா2016.

க ரளடவ்ு ,ார சி்ு சிட்ு ாஅண்ு ாடாம்ு மவ்ு சிவ்ு ,ாஹேிய,ாதி 
லாாறஎப்ு ாஹேியமவ்ு ாவரட்ு ஸ்ு ,ாஇரண்ு டாம்ு ா
பதி ப்ு ப,ாஇரண்ு காபாகங்ு கள்ு ,ாறக்ு ஸ்ு எரபார்ு கா
யவ விர்ுஸட்ு டிாப ரஸ்ு ,ா2009.

க்ு ராஸ்ு ,ாபஹேரால்ு ட்ு ாஎல்ு .,ாதி ாபப்ு ப ள்ு 'ஸ்ு ாவரட்ு ாகா
ரநா:ாலீகல்ு ாறக்ு சிஸ்ு ாகாபப்ு ள க்ு ார கார்ு ட்ு ஸ்ு ா
அண்ு ாப்ு பராசடிங்ு ஸ்ு ,ாபகாலம்ு ப யாா
யவ விர்ுஸட்ு டிாப ரஸ்ு ,ா1953.

டார்ு வ்ு டவ்ு ,ாராபர்ு ட்ு ,ாபசிவ்ு ஸார்ு ஸ்ு ாஅட்ு ாபவிார்ு க்ு :
பஹேராஸ்ு ரடட்ு ஸ்ு ாரஷப்ு காமடரரசி்ு சிர்ு ,ாடப ள்ு ய.ா
டப ள்ு ய.ாநார்ு ட்ு டவ்ு ாஅண்ு ாகம்ு பபவ ,ா2014.



ரதிவி்ு ஜி,ாஎவபஸல்ு ,ாதி ாஇம்ு பாஸப ள்ு ா
இந்ு தி யவ்ு :ாகாந்ு தி ாஅண்ு ாதி ாபடம்ு ரடஷவ்ு ாறஎப்ு ா
வியலவ்ு ஸ்ு ,ாஹோர்ு விர்ு ட்ு ாயவ விர்ுஸட்ு டிாப ரஸ்ு ,ா
2012.

டசிால்ு ரவிா,ாசிார்ு லஸ்ு ாறர்ு .,ாகாந்ு தி :ாஅட்ு டர்ு வ ா
அட்ு ாலா,ாயவ விர்ுஸட்ு டிாறஎப்ு ா
கமஎரபார்ு வ யாாப ரஸ்ு ,ா2013.

ரடாக்ு ,ாரஜாசிப்ு ாரஜ.,ாகாந்ு தி :ாஇண்ு டியவ்ு ா
ரபட்ு ர யட்ு ாஇவ்ு ாசிுதி்ு ாறஎப்ு ர கா,ாஅக ல்ு ாபாரதி்ு ா
சிர்ு விாரசிவிாாசிங்ு ாப்ு ரகாஷவ்ு ,ா1909.ா

ஹேர்ு ஸா,ாவகாலால்ு ,ாஅரசிாகாாறஸ்ு ாபடப க்ு டட்ு ா
இவ்ு ாஹேிஸ்ு ாஎடிக்ு ட்ு ஸ்ு ,ாமுவ்ு ஷராம்ு ா
மரவாஹேர்ு லால்ு ாபப்ு ள ஷர்ு ஸ்ு ,ா2007.

காந்ு தி ,ாஎம்ு .ாரக.,ாஹேிந்ு தி்ு ாஸ்ு விராஜ்ு :ாஎாக்ு ர டிகல்ு ா
எடிஷவ்ு ,ாசுரரஷ்ு ாசிர்ு மாாஅண்ு ாதி்ு ர தப்ு ாசுஹே்ு ருதி்ு ,ா
(பதி ),ாநவிஜவிவ்ு ாட்ு ரஸ்ு ட்ு ,ா1910,ாஓர யண்ு ட்ு ா
ப்ு ளாக்ு ாஸ்ு விாவ்ு ,ா2010.



காந்ு தி ,ாஎம்ு .ாரக.,ாசிதி்ு யாக்ு ரஹோாஇவ்ு ாசிுதி்ு ா
றஎப்ு ர கா,ாஎஸ்ு .ாகரணசிவ்ு ,ா1928.

காந்ு தி ,ாஎம்ு .ாரக.,ாதி ாஸ்ு ரடார ாறஎப்ு ாவமா
எக்ு ஸ்ு பபர பமண்ு ட்ு ஸ்ு ாவி தி்ு ாட்ு ரதி்ு ,ாஇரண்ு கா
பாகங்ு கள்ு ,ாநவிஜவிவ்ு ாப ரஸ்ு ,ா1927.

காந்ு தி ,ாரசிாவ யா,ா(பதி ).,ாஎப்ு ரீடம்ு 'ஸ்ு ாடாட்ு டர்ு :ா
பலட்ு டர்ு ஸ்ு ாப ட்ு வவ்ு ாஇந்ு தி ராாகாந்ு தி ாஅண்ு ா
ஜவிஹேர்ு லால்ு ாரநருா1922-1839,ாஹோடர்ு ாஅண்ு ா
ஸ்ு டுட்ு டவ்ு ,ா1989.

ரகாஷ்ு ,ாஅவ ந்ு தி திா,ாபவிர்ு ாஇவ்ு ாப்ு ர ண்ு ட்ு :ா
பாபலர்ு ாபப்ு ள ஷிங்ு ாஅண்ு ாதி ாபாமடிக்ு ஸ்ு ாறஎப்ு
ரலங்ு ரவிஜ்ு ாஅண்ு ாகல்ு சி்ு சிர்ு ாஇவ்ு ாஎாகரலாவ யல்ு ா
பசிாவசிட்ு டி,ாறக்ு ஸ்ு எரபார்ு ட்ு ாயவ விர்ுஸட்ு டிா
ப ரஸ்ு ,ா2006.ா

ரகாபால்ு ,ாசிர்ு விபள்ு ள ,ாராதிாதி ருஷ்ு ணவ்ு :ாஎா
பயாக்ு ரஎப ,ாஅவ்ு வி வ்ு ாவஹேமவ்ு ,ா1989.



ஹோஎபமயர்ு ,ாஇஸபபல்ு ,ாகாந்ு தி 'ஸ்ு ாப்ு ர ண்ு டிங்ு ா
ப்ு ரஸ்ு ,ாஹோர்ு விர்ு ட்ு ாயவ விர்ுஸட்ு டிாப்ு ரஸ்ு ,ா2013.

ஹேண்ு ட்ு ,ாரஜம்ு ஸ்ு ாடி.,ாகாந்ு தி ாஇவ்ு ாலண்ு டவ்ு ,ா
நடராஜ்ு ாபக்ு ஸ்ு ா(தி ருதி்ு திப்ு பட்ு டாபதி ப்ு ப),ா1993.ா

ஹேட்ு டவ்ு ரபக்ு ,ாராபர்ு ட்ு ாஏ.,ாகாந்ு தி ாஇவ்ு ாசிுதி்ு ா
றஎப்ு ர கா:ாப ர ட்ு டிஷ்ு ாஇம்ு பர யமசிம்ு ாஅண்ு ாதி ா
இண்ு டியவ்ு ாக்ு பவிஸ்ு சி வ்ு ,ா1860-1914,ாகார்ு பவல்ு ா
யவ விர்ுஸட்ு டிாப்ு ரஸ்ு ,ா1971.

பஜஎபர்ு ஸவ்ு ,ாதிாமஸ்ு ,ாபஜஎபர்ு ஸவ்ு :ா
வரட்ு டிங்ு ஸ்ு ,ாவலப்ு ரர ாறஎப்ு ாஅபமர க்ு கா,ா1984.ா

ஜாவ்ு ,ாஏட்ு ர யவ்ு ,ாவபரஸ:ாதி ாஇண்ு டபலக்ு சுவில்ு
ப்ு ராபர்ு ட்ு டிாவிார்ு ஸ்ு ாஎப்ு ரம்ு ாகடவ்ு பர்ு க்ு ாகாரகட்ு ஸ்ு ,
யவ விர்ுஸட்ு டிாறஎப்ு ாசி காரகாாப ரஸ்ு ,ா2010.ா

கர்ு ஷிதி்ு ,ாசில்ு மாவ்ு ,ாசிவ்ு ஸ்ு ாறஎப்ு ாபாபர்ு :ாஎாப்ு ரள
இவ்ு ாஸர்ு சி்ு ாறஎப்ு ாஇண்ு டியா,ாரபாாஅண்ு ாரகா.,ா
2008.



க ங்ு ,ாப்ு ரளர்ு ,ாப .,ாதி ாப்ு ளூாம்ு யடிவ ,ாஎபர்ு மாா
ரகஎல்ு எம்ு ாப வரரவிட்ு ,ா1977.ா

கல்ு கர்ுண ,ாசுதந்ு தி்ு ரா,ாம்ு யசி க்ு ாறஎப்ு ாதி ா
ஸ்ு ப வ்ு வ ங்ு ாவல்ு ,ாஅமார மஸ்ு ,ா2012.

மாதிவி ,ாசுந்ு திர்ு ,ாஎபரம்ு ாகட்ு ஸ்ு ாகாஎாகட்ு ாவலஎப்ு ,ா
இண்ு டபலக்ு சுவில்ு ாப்ு ராபர்ு ட்ு டிாஅண்ு ாகரளாபல்ு ா
ஜஸ்ு டிஸ்ு ,ாரயல்ு ாயவ விர்ுஸட்ு டிாப ரஸ்ு ,ா2010.

மண்ு ரடலா,ாபநல்ு சிவ்ு ,ாலாங்ு ாவிாக்ு ாகாஎப்ு ரீடம்ு :ாதி 
றட்ு ரடாபயாக்ு ரஎப ாறஎப்ு ாபநல்ு சிண்ு ா
மண்ு ரடலா,ாரபக்ு ாரபாபக்ு ஸ்ு ,ா1995.

மாரஷல்ு கர்ு ,ாரகநாதி்ு ,ா(பதி ).,ாவடம்ு பலஸ்ு ா
இவ்ு ப ரரட்ு டர்ு :ார மவி ங்ு ாகாந்ு தி ,ாசிகல்ு ா
பப்ு ள ரகஷவ்ு ஸ்ு ,ா2010.

மிதி்ு ரா,ாதவபந்ு த,ாநீல்ு ாதிர்ு ப்ு பண்ு ாறர்ு ாதி ா
இண்ு டிரகாாப்ு ளாண்ு டிங்ு ாமிரர்ு ,ாபஸ்ு சி ம்ு பங்ு கா
நாட்ு யாஅகாபதிமி,ா1997.



முகர்ு ஜி,ாப்ு ரராஜிதி்ு ாப ஹோர ,ாடாக்ு டர ங்ு ா
ட்ு பரடிஷவ்ு ஸ்ு :ாறயுர்ு ரவிதி,ாஸ்ு மால்ு ா
படக்ு வாலஜஸ்ு ாஅண்ு ாப்ு பரய்ு டட்ு ாசிய வ்ு ஸஸ்ு ,ா
ய.ாறஎப்ு ாசி காரகாாப ரஸ்ு ,ா2016.

முரகாபாதி்ு யாய,ாக ரீந்ு தி ரநாதி்ு ,ாஹேிஸ்ு டர ாறஎப்ு
இந்ு தி யவ்ு ாபமடிஸவ்ு ,ாமூவ்ு றாபாகங்ு கள்ு ,ா
முவ்ு ஷராம்ு ாமரவாஹேர்ு லால்ு ,ா1922,ார பப்ு ள ஷ்ு ட்ு
2007.

நந்ு திா,ாப .ாறர்ு .,ாதி ாரநரஸ்ு ,ாரமாதி லால்ு ாஅண்ு ா
ஜவிஹேர்ு லால்ு ,ாரஜ.ாரடாரகா.,ா1963.

ரநஷவல்ு ாகாந்ு தி ாம்ு யசி யம்ு ,ாகாந்ு தி ஜிாறவ்ு ா
ஹேிந்ு தி்ு ாஸ்ு விராஜ்ு ாஅண்ு ாபசிபலக்ு ட்ு ாவி யஸ்ு ா
றஎப்ு ாஅதிர்ு ஸ்ு ,ாரநஷவல்ு ாகாந்ு தி ாம்ு யசி யம்ு ,ா
2009.

நவி்ு ரராஜி,ாதிாதிாபாய்ு ,ாபாவிர்ு ட்ு டிாஅண்ு ாஅவ்ு -
ப ர ட்ு டிஷ்ு ாரல்ு ாஇவ்ு ாஇந்ு தி யா,ாஸ்ு விாவ்ு ா
ரசிாபவவ்ு ஷவ்ு ாஅண்ு ாரகா.,ா1901.



நுர யா,ாஅவ ல்ு ,ாதி ாறஎப்ு ர கவ்ு ாஎமபமண்ு ட்ு ா
இவ்ு ாகாந்ு தி ,ாரநஷவல்ு ாகாந்ு தி ாம்ு யசி யம்ு ாஅண்ு ா
க்ு யாவ்ு ாபப்ு ள ஷிங்ு ாஹேுஸ்ு ,ா2006.

ரநரு,ாஜவிஹேர்ு லால்ு ,ாதி ாடிஸ்ு கவிர ாறஎப்ு ா
இந்ு தி யா,ாவவிக ங்ு ,ா2004.

ரநரு,ாஜவிஹேர்ு லால்ு ,ாக ள ம்ு ப்ு ஸஸ்ு ாறஎப்ு ா
ரவிர்ு ல்ு ட்ு ாஹேிஸ்ு டர ,ாவவிக ங்ு ,ா2004.

ராதிாக ருஷ்ு ணவ்ு ,ாசிர்ு விபள்ு ள ,ா(பதி ).,ா
மஹோதி்ு மாாகாந்ு தி :ாஎஸ்ு ரஸஸ்ு ாஅண்ு ா
ர எப்ு பளக்ு ாஷவ்ு ஸ்ு ாறவ்ு ாஹேிஸ்ு ாவலஎப்ு ாஅண்ு ா
பவிார்ு க்ு ,ாவஜக்ு ரகாாபப்ு ள ஷிங்ு ாஹேுஸ்ு ,ா1994.ா

சிந்ு தி யா,ாரதிாதிாராம்ு ,ாவமாட்ு பவிவ்ு டி-ஒவ்ு ா
ியர்ு ஸ்ு ாஇவ்ு ாதி ாஎப ஜிாஐலண்ு ட்ு ஸ்ு ,ாஎப ஜிா
ம்ு யசி யம்ு ,ா1991.

சிவ்ு யால்ு ,ாசுக்ு ல,ார வில்ு யஷவர ா
ரபம்ு எப்ு பலட்ு ஸ்ு ,ாப்ு ராபகாண்ு டாாஅண்ு ா



பபாமடிகல்ு ாகல்ு சி்ு சிர்ு ாஇவ்ு ாகரலாவ யல்ு ா
பபங்ு கால்ு ,ாரகம்ு ப ர ட்ு ஜ்ு ாயவ விர்ுஸட்ு டிாப்ு ரஸ்ு ,ா
2014.

சிர்ு கார்ு ,ாசுமிதி்ு ,ாதி ாஸ்ு விரதிசி ாமூவி்ு பமண்ு ட்ு ாஇவ்ு ா
பபங்ு கால்ு ா1903-1908,ாஓர யண்ு ட்ு ாப்ு ளாக்ு ா
ஸ்ு விாவ்ு ,ா2011.ா

ஸ்ு ரகமர்ு .ாசவ்ு ,ாகாந்ு தி ாஇவ்ு ாதி ாபவிஸ்ு ட்ு :ாதி ா
மஹோதி்ு மாாஅண்ு ாதி ாவரஸ்ு ாறஎப்ு ாரரடிகல்ு ா
பபராடஸ்ு ட்ு ,ாரகம்ு ப்ு ர ட்ு ஜ்ு ாயவ விர்ுஸட்ு டிாப்ு ரஸ்ு ,ா
2011.

ஸ்ு க யாரவிாவ்ு ,ாறல்ு ரடா,ாதி ாஇவ்ு பவிவ்ு ஷவ்ு ா
றஎப்ு ாலாாஇவ்ு ாதி ாபவிஸ்ு ட்ு ,ாபபல்ு க்ு நாப்ு ,ா
ஹோர்ு விர்ு ட்ு ,ா2012.

ரசிர்ு வவி,ாஎசி்ு .ாஎம்ு .,ாகாவ்ு ஸ்ு டிட்ு யஷவல்ு ாலாா
றஎப்ு ாஇந்ு தி யா,ா3ாபாகங்ு கள்ு ,ாநாவ்ு காம்ு ாபதி ப்ு ப,
யவ விர்ு சில்ு ாலாாபப்ு ள ஷிங்ு ாரகா.,ா1991.



ரசிவ்ு ,ாஅமர்ு தி்ு யா,ாதி ாறர்ு க யபமண்ு ரடடிவி்ு ா
இந்ு தி யவ்ு :ாவரட்ு டிங்ு ஸ்ு ாறவ்ு ாஇண்ு டியவ்ு ா
ஹேிஸ்ு டர ,ாகல்ு சி்ு சிர்ு ாஅண்ு ாஐபடவ்ு டிடி,ாஎபரார்ு ,ா
ஸ்ு ட்ு ராஸ்ு ாஅண்ு ாக ர,ா2005.ா

ரசிவ்ு ,ாஅமர்ு தி்ு யா,ாதி ாஐடியாாறஎப்ு ாஜஸ்ு டிஸ்ு ,ா
ஹோர்ு விர்ு ட்ு ாயவ விர்ுஸட்ு டிாப்ு ரஸ்ு ,ா2009.

ரசிவ்ு ,ாஅமர்ு தி்ு யா,ாடிவிலப்ு பமண்ு ட்ு ாறஎப்ு ா
எப்ு ரீடம்ு ,ாறக்ு ஸ்ு எரபார்ு ட்ு ாயவ விர்ுஸட்ு டிாப்ு ரஸ்ு ,
1999.

ரசிவாபதி ,ாஎபகர்ு ாரமாஹேவ்ு ,ாசி க்ு ஸ்ு ாஏகர்ு ஸ்ு ா
அண்ு ாஎாரதிர்ு ட்ு ,ாமூலாவிடிவிம்ு ா1902இல்ு ா
பவிள யாவத,ாறங்ு க லாபமாிிபபயர்ு ப்ு ப,ா
யவ விர்ுஸட்ு டிாறஎப்ு ாகமஎரபார்ு வ யாாப்ு ரஸ்ு ,ா
2005.

ரசிவ்ு கப்ு தி,ாகவி ராஸ்ு ாநாரகந்ு தி ரநாதி்ு ,ாதி ா
றயுர்ு ரவிதி க்ு ாசி ஸ்ு டம்ு ாறஎப்ு ாபமடிசி வ்ு ,ா2ா
பாகங்ு கள்ு ,ாரலாகாஸ்ு ாப்ு ரஸ்ு ,ா1919.



ஷார்ு ப்ு ,ாஜவ்ு ,ாதி ாபாமடிக்ு ஸ்ு ாறஎப்ு ா
நாவ்ு வியலண்ு ட்ு ாறக்ு ாஷவ்ு ,ா3ாபாகங்ு கள்ு ,ா
ரபார்ு ட்ு டர்ு ாசிார்ு ஜண்ு ட்ு ,ா1973.

சி விா,ாவிந்ு திவா,ாபரயாவபரஸ:ாதி ாப்ு ளண்ு டர்ு ா
றஎப்ு ாரநசி்ு சிர்ு ாஅண்ு ாநாலஜ்ு ,ாசிுதி்ு ாஎண்ு ட்ு ாப்ு ரஸ்ு ,
1999.

சி விா,ாவிந்ு திவா,ாஹேூார யமாஎபட்ு ஸ்ு ாதி ா
ரவிர்ு ல்ு ட்ு ?:ாதி ாஎபபய மயர்ு ஸ்ு ாறஎப்ு ா
அக்ு ர ப சி வஸ்ு ாஅண்ு ாதி ாப்ு ராமிஸ்ு ாறஎப்ு ா
அக்ு ரராஈகாலஜி,ாநார்ு தி்ு ாஅட்ு லாண்ு டிக்ு ாபக்ு ஸ்ு ,ா
2016.

தில்ு வில்ு கர்ு ,ாரகாவி ந்ு தி்ு ,ாரகாபாலாக ருஷ்ு ணா
ரகாகரல:ாஹேிஸ்ு ாவலஎப்ு ாஅண்ு ாவடம்ு ஸ்ு ,ாரபா,ா
2006.

திாபர்ு ,ாபராமிலா,ாஅரசிாகாாஅண்ு ாதி ாடிக்ு வளவ்ு ா
றஎப்ு ாதி ாமுர்ு யாஸ்ு ,ாறக்ு ஸ்ு எரபார்ு ட்ு ா
யவ விர்ுஸட்ு டிாப்ு ரஸ்ு ,ா1999.



திாபர்ு ,ாபராமிலா,ாதி ாபப்ு ள க்ு ாஇண்ு டபலக்ு சுவில்ு ா
இவ்ு ாஇண்ு டியா,ாஅபலஎப்ு ,ா2015.

திரர்ு ,ாசிசி ,ாறவ்ு ாஈராாறஎப்ு ாடார்ு க்ு வஸ்ு :ாதி ா
ப ர ட்ு டிஷ்ு ாஎம்ு பயர்ு ாஇவ்ு ாஇண்ு டியா,ாஅபலஎப்ு ,ா
2016.ா

திரர்ு ,ாசிசி ,ாரநருா-ாதி ாஇவ்ு பவிவ்ு ஷவ்ு ாறஎப்ு ா
இண்ு டியா,ாபபங்ு கவி வ்ு ,ா2003.

ரதிார,ாபஹேவ்ு றிாரடவி ட்ு ,ாகபலக்ு டட்ு ா
எஸ்ு ரஸஸ்ு ாஅண்ு ாரபாயம்ு ஸ்ு ,ாவலப்ு ரர ாறஎப்ு ா
அபமர க்ு கா,ா2001.

தி்ு ர ரவிதி ,ாமசிா,ாக்ு ரளாதி ங்ு ாகாந்ு தி 'ஸ்ு ாரநஷவ்ு :ா
ரஹோம்ு ஸ்ு பவ்ு ாஅண்ு ாமாடர்ு வ்ு ாஇண்ு டியா,ா
இண்ு டியாவாாயவ விர்ுஸட்ு டிாப்ு ரஸ்ு ,ா2007.

விார்ு வர்ு ,ாவமக்ு ரகல்ு ,ா(பதி ).,ாஅபமர க்ு கவ்ு ா
பசிர்ு மவ்ு ஸ்ு :ாதி ாப ல்ு க்ு ர ம்ு ஸ்ு ாகாமார்ு ட்ு டிவ்ு ா



லதி்ு திர்ு ாக ங்ு ாஜூவ யர்ு ,ாவலப்ு ரர ாறஎப்ு ா
அபமர க்ு கா,ா1999.

விாஷிங்ு டவ்ு ,ாரஜம்ு ஸ்ு ,ாஎம்ு .,ா(பதி ).,ாஎா
படஸ்ு டபமண்ு ட்ு ாறஎப்ு ாரஹோப்ு :ாதி ா
எபசிவ்ு ஷியல்ு ாவரட்ு டிங்ு ஸ்ு ாறஎப்ு ாமார்ு ட்ு டிவ்ு ா
லதி்ு திர்ு ாக ங்ு ,ாஹோர்ு ப்ு பர்ு ாஅண்ு ாரரா,ா1991.

பவிபர்ு ,ாதிாமஸ்ு ,ாறவ்ு ாதி ாசிால்ு ட்ு ாமார்ு சி்ு :ாதி ா
ஹேிஸ்ு டார ரயாக்ு ராஎப ாறஎப்ு ாமஹோதி்ு மாா
காந்ு தி 'ஸ்ு ாமார்ு சி்ு ாகாடண்ு டி,ாரபா,ா2009.

உஜாஸ்ு தி க்ு ,ாடாமிவ க்ு ,ாஎட்ு ாறல்ு .,ா
பதி ப்ு பாளர்ு கள்ு ,ாபமடிகல்ு ாபடக்ு ஸ்ு ட்ு ஸ்ு ாஅண்ு ட்ு ா
ரமவ்ு யஸ்ு க்ு ர ப்ு ட்ு ஸ்ு ாஇவ்ு ாஇண்ு டியவ்ு ாகல்ு சி்ு சுரல்ு
ஹேிஸ்ு டர ,ாமரவாஹேர்ு ,ா2013.



ரகாசி்ு ரப்ு ாறசி ரமதி்ு தி ல்ுா ா.ாா
ா

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273865049/in/album-72157687780224431/


சி டப ள்ு யஎம்ு ஜிா ா,ாாாபாகம்ு ாா ா37ா(1928),ாா ாமுகப்ு பா ா.ாா

https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-037/CWMG-v037-XXXVII-MC-BETA#page/n9/mode/2up


சி டப ள்ு யஎம்ு ஜிா ா,ாாாபாகம்ு ாா ா13ா(1917),ாா ாபா ா.ா368ாா ா
கதி்ு தி யவிாடிவ்ு ாதிவலப்ு பாவகாஅண ந்ு தா
காந்ு தி ா ா.ாா

https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-013/CWMG-v013-XIII-MC-BETA#page/n403/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-013/CWMG-v013-XIII-MC-BETA#page/n403/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-013/CWMG-v013-XIII-MC-BETA#page/n403/mode/2up


ததிாடர்ு பகள்ு  அட்ு டவிவணை

இவணயக்ு ாகாப்ு பகம்ு ,ாஇந்ு தி யாவி லம்ு ா
அபமர க்ு காவி லம்ு ாஅறிுக்ு ாக வடப்ு பர வமா
:// . / / 2https archive org details A KInIndiaAndAmerica

சிாம்ு ாப தி்ு ரராதிா,ாஎண்ு ண யல்ு ா(கண வ மய)ா
இந்ு தி யாா
:// . . / ? = 1https www youtube com watch v sSGCLBt juo

பபங்ு களூர்ு ாந யமாஹோஸ்ு கக்ு ாந கி்ு ு
:// . / / . .2017.10.15.1https archive org details in hasgeek

இந்ு தி யாவி வ்ு ாந ிற்ு படங்ு கள்ு ா
:// . . / / / /7https www fickr com photos publicresourceorg collections

2157666804055474/

இந்ு தி யாவி வ்ு ாபபாதாநலகம்ு
:// . / /https archive org details digitallibraryindia

https://archive.org/details/A2KInIndiaAndAmerica
https://www.youtube.com/watch?v=sSGCLBt1juo
https://archive.org/details/in.hasgeek.2017.10.15.1
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/collections/72157666804055474/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/collections/72157666804055474/
https://archive.org/details/digitallibraryindia


இந்ு தாசுயராஜ்ு யதி்ு ாபதிாகப்ு ப
:// . / /https archive org details HindSwaraj

இந்ு தி யாவி வ்ு ாஅரசி திி்ு கள்ு
:// . / /https archive org details gazetteofndia

உலகளாவி யாபபாதமக்ு கள்ு ாபாதகாப்ு பா
வி தி கள்ு ா
:// . / /https archive org details publicsafetycode

சிாம்ு ாப தி்ு ரராதிா
:// . /https sampitroda com

@sampitroda

கார்ு ல்ு ாமாலமூதி்ு
:// . . /https public resource org

@carlmalamud

https://public.resource.org/
https://archive.org/details/HindSwaraj
https://archive.org/details/gazetteofindia
https://archive.org/details/publicsafetycode
https://twitter.com/sampitroda
https://sampitroda.com/
https://twitter.com/CarlMalamud


சி டப ள்ு யஎம்ு ஜிா ா,ாாாபாகம்ு ாா ா96,ாா ாமுகப்ு பா ா,ாாாதி ாா ா
இண்ு டர்ு ரநஷவல்ு ாப ர ண்ு டிங்ு ாப ரஸ்ுா ா,ாாா
எபவ க்ு ஸ்ுா ா.ாா

https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-096/CWMG-v096-XCVI-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-096/CWMG-v096-XCVI-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-096/CWMG-v096-XCVI-MC-BETA#page/n9/mode/2up
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